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FICHA N.° 1

1   Lê o texto que se segue.

Um Passeio Diferente
A casa da Sara, do Pedro e dos pais fi cava num bairro 

sossegado, desses que ainda existem no coração das cidades, 
onde moram pássaros de todas as cores que nos acordam pela 
manhã. Era uma espécie de estrela o bairro da Sara, de onde 
saíam muitos caminhos, tantos como os raios das estrelas, 
todos eles cheios de árvores que a Sara conhecia pelos nomes. 
Eram esses caminhos desconhecidos que a Sara gostava de 
explorar na bicicleta do Pedro. E foi o que fez aquele naquele 
domingo em que estava bastante aborrecida porque, além 
do mais, nem a Mó nem a Catarina podiam vir brincar com 
ela. Montou-se na bicicleta e disse para os seus botões: «Não 
me demoro nada, ninguém vai descobrir.» 

Pela rua, parecendo vir do céu, descia um nevoeiro muito branco, tão branco que, bem 
vistas as coisas, não era nevoeiro, nem nuvens, nem nada do que a Sara imaginava. 
Depois de pensar um pouco percebeu que se tratava de fumo. Fumo branco que não 
vinha, como normalmente vem, do nevoeiro formado pelas nuvens baixinhas, mas de 
uma chaminé um bocado estranha que havia à beira do caminho. Era uma chaminé 
solta, sem casa nem nada, uma chaminé no meio de um bairro. Não tinha janelas, nem 
porta, só uma abertura pequena na parede. Que coisa tão esquisita!

A entrada da chaminé estava aberta, ou quase aberta, porque bastou à Sara dar um 
piparote com os dedos para que a parede deslizasse o sufi ciente para ela poder entrar.

Maria João Lopo de Carvalho, Que Bicho Te Mordeu, Ofi cina do Livro, 1.ª edição, 2007

2   Assinala com  apenas as frases verdadeiras, de acordo com o texto.

a. A ação do texto acontece ao fi m de semana.

b. A Sara morava com os pais e o irmão.

c. A Sara foi dar um passeio na sua bicicleta.

d. Os pais da Sara sabiam que ela saiu para dar um passeio.

3   A que é comparado o bairro onde morava a Sara?

4   Descreve o bairro onde morava a Sara, usando palavras tuas.
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5   Como se sentia a Sara naquele dia?

6   Sublinha os adjetivos nas frases que se seguem.
a.  A Sara viu um fumo branco e esquisito que saía de uma chaminé estranha com uma 

abertura. 

b. Era tudo tão inimaginável que Sara, muito curiosa, decidiu entrar.

LEMBRA-TE!
Os adjetivos são palavras que usamos para atribuir características, 
qualidades ou propriedades aos nomes que acompanham. 
Os adjetivos são palavras variáveis em género e em número. 
Os adjetivos variam também em grau:
  grau comparativo de superioridade (mais... do que), de igualdade 
(tão... como) e de inferioridade (menos… do que);
  grau superlativo relativo de superioridade (o/a mais…) e de 
inferioridade (o/a menos…);

  grau superlativo absoluto sintético (por exemplo: belíssimo/a)  
e analítico (por exemplo: muito belo/a).

7    Lê a frase que se segue e reescreve-a colocando o adjetivo nos graus indicados. Não te 
esqueças de fazer as alterações necessárias.

Aquele bairro era um local sossegado.

a. Grau comparativo de inferioridade.

b. Grau comparativo de igualdade.

c. Grau superlativo relativo de superioridade.

d. Grau superlativo absoluto sintético.

8    «A entrada da chaminé estava aberta, ou quase aberta, porque bastou à Sara dar um piparote 
com os dedos para que a parede deslizasse o suficiente para ela poder entrar.»
 Numa folha, escreve um texto em que contes o que terá acontecido após a Sara entrar na 
chaminé. O que encontrou? Quem encontrou?...
Não te esqueças de ser criativo(a) e cuidadoso(a) com a apresentação, com a caligrafia, 
com a construção de frases, com a pontuação e com os erros ortográficos.

Texto narrativo. Adjetivos
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FICHA N.° 2

1   Lê o texto que se segue.

A Galinha de Jonas
O silêncio do quarto, misturado com o escuro que envolvia 

tudo, provocava calafrios nas costas de Jonas. Os seus olhos 
dançavam de um lado para o outro, pois parecia-lhe que 
em todos os cantos as sombras se mexiam. O seu coração 
começou a bater muito rápido e ele julgou que ia ser engolido 
pelo escuro. Por fi m tapou a cabeça com a manta da avó e 
fi cou muito quieto, à espera que o sono chegasse. «Pensa 
em coisas boas. Pensa em coisas boas», disse para consigo. 
Deixou o pensamento vaguear pela quinta. Viu a avó cosendo a manta de retalhos, o avô 
tirando leite da vaca logo pela manhã, as galinhas a correrem à sua volta. A imagem das 
galinhas reconfortou Jonas e ele sorriu debaixo dos lençóis.

«Se eu tivesse uma galinha aqui comigo», pensou Jonas, «aposto que já não tinha 
medo.» Então lembrou-se de inventar uma galinha para lhe fazer companhia até 
adormecer. De imediato, o medo no seu peito desfez-se em mil papelinhos de todas as 
cores e Jonas ganhou coragem para tornar a destapar a cabeça. Assim que o fez, viu a 
galinha inventada.

A galinha inventada do Jonas estava aos seus pés, usando a madeira da cama 
como poleiro, olhando fi xamente para o rapaz ao mesmo tempo que virava a cabeça 
pequenina de um lado para o outro. Parecia tão real que Jonas se aproximou para lhe 
tocar. Gatinhou sobre a manta de retalhos, muito devagar para não espantar a galinha 
inventada, e quando chegou ao pé dela, fez uma festa nas suas penas acobreadas. 
A galinha inventada gostou do afago e cacarejou baixinho. Foi assim que Jeremias acordou.

— O que é que estás a fazer? — perguntou-lhe o irmão no meio das sombras da sua 
cama.

— Não conseguia dormir, estava com medo do escuro e por isso inventei uma galinha 
para me fazer companhia — respondeu Jonas.

— Eu quando não consigo dormir — disse Jeremias —, não invento galinhas para me 
fazerem companhia. Invento leopardos.

David Machado, A Noite dos Animais Inventados, Editorial Presença, 8.ª edição, 2018

2   Localiza a ação do texto no espaço (onde) e no tempo (quando).

3   Identifi ca as personagens do texto.

4    Copia do texto a expressão que signifi ca que o Jonas não conseguia parar de mover os olhos.

Deixou o pensamento vaguear pela quinta. Viu a avó cosendo a manta de retalhos, o avô 
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 25   Enumera as coisas boas em que o Jonas pensou para afastar o medo que sentia.

6   Por que razão o Jeremias acordou?

7    Identifica no texto os adjetivos utilizados para descrever os nomes que se seguem  
e transcreve-os.

penas cabeça (da galinha)

LEMBRA-TE!
Onomatopeias são palavras que reproduzem 
na escrita os sons que ouvimos.

8   Escreve o nome do animal a que corresponde cada onomatopeia.

cocorococó    

miau miau    

muuuuu    

mééé    

9    Sublinha as onomatopeias nas frases seguintes e, usando os números da caixa, faz corres- 
ponder cada uma delas com o seu significado.

1. bater      2. mergulhou      3. deu-lhe um beijo

 a. Ele abraçou o irmão com muita força e chuac!

 b. Só conseguia ouvir o seu coração tum, tum, tum, cada vez mais rápido.

 c. Ele correu até à margem do rio e splash!

DESCOBRE!
Sou um nome de um animal, mas também posso ser um adjetivo  

se as coisas não estiveram muito limpas. Quem sou?

Texto narrativo. Onomatopeias



PO
R

TU
G

U
ÊS

6

FICHA N.° 3

1   Lê o texto que se segue.

A Feira do Livro
Quinta-feira
Esta semana temos a Feira do Livro na escola e, de manhã, a mãe deu-me vinte dólares 

para gastar.
Eu pensava que podia escolher em que é que queria gastar o dinheiro, mas parece que 

a mãe estava à espera que eu o gastasse em livros.
Mas quando temos a oportunidade de comprar um lápis gigante com olhos que mexem, 

é difícil resistir. Além do lápis, comprei um póster de um gato a dizer uma coisa sarcástica, 
uma borracha em forma de panda, uma calculadora que brilha no escuro, uma caneta 
que escreve debaixo de água, e mais um lápis gigante com olhos que mexem, só para  
o caso de perder ou de me roubarem o primeiro.

Era bem provável que a mãe não gostasse da forma como eu gastei o dinheiro e, por 
isso, resolvi que também devia comprar um ioiô com uma mensagem positiva: «Eu amo 
ler». Mas a mãe não ficou impressionada. Ela diz que eu tenho de voltar lá amanhã  
e trocar tudo o que comprei por livros. 

A mãe diz que o cérebro é como um músculo, e que se não o exercitarmos a ler e fazer 
coisas criativas ele ficará fraco e mole. Diz que os videojogos e TV estão a tornar o meu 
cérebro flácido e que, se eu não mudar alguma coisa, vou acabar por me transformar 
num zombie sem cérebro.

A mãe diz que, se eu desligasse a televisão e largasse o comando da consola, talvez 
descobrisse algum talento que nem sei que tenho.

Jeff Kinney, O Diário de um Banana 11: Tudo ou Nada, Booksmile, 1.a edição, 2016

2   Assinala com  as opções que completam corretamente as frases seguintes.

a. Este texto é… 

  uma poesia.   uma carta.   uma página de um diário.

b. O item que o menino comprou a dobrar foi…

  um lápis.    uma borracha.   uma caneta.

c. O menino comprou o ioiô para… 

  oferecer à mãe.   desviar a atenção da mãe.    acabar de gastar os vinte 
dólares.

3    A mãe do menino considera que o cérebro é um músculo que deve ser exercitado.
Na tua opinião, a mãe do menino tem razão? Apresenta duas razões que justifiquem a tua 
resposta.
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 34    Completa as frases que se seguem com os elementos de ligação em falta, de acordo com  
o valor sugerido entre parênteses.

a.  A mãe entregou o dinheiro ao menino  (tempo) ele ia a sair para a escola.

b.  O menino não comprou nenhum livro  (consequência) a mãe ordenou-
-lhe que devolvesse tudo.

c.  A mãe queria que o filho comprasse livros  (contraste) ele achou que 
podia gastar o dinheiro como quisesse.

5    «A mãe diz que, se eu desligasse a televisão e largasse o comando da consola, talvez 
descobrisse algum talento que nem sei que tenho.»

5.1   Rodeia, de azul, os nomes femininos e, de verde, os nomes masculinos presentes na 
frase anterior.

5.2   Completa corretamente a frase que se segue, riscando o que não interessa.
Os nomes que rodeei são nomes próprios / comuns e estão todos no singular / plural.

6    Completa a tabela com as informações pedidas.  
Segue o exemplo.

Grau
diminutivo

Grau
normal

Grau  
aumentativo

rapazinho rapaz rapagão

dinheirão

gato

cãozinho

bocarra

7    Observa as imagens e escreve o nome comum coletivo que identifica cada uma delas.

DESCOBRE!
Sou um sinónimo de vestuário, mas também designo um conjunto de cabras.  

Quem sou? 

LEMBRA-TE!
Os nomes são palavras que usamos 
para identificar todas as coisas que 
nos rodeiam. Variam em género, 
número e grau (diminutivo, normal 
ou aumentativo) e dividem-se em três 
subclasses: nomes próprios (Maria, 
Portugal, Tejo,…), comuns (caneta, 
borracha, rio, país,…) e comuns cole-
tivos (representam um conjunto de 
seres da mesma espécie: cardume 
(conjunto de peixes); enxame (con-
junto de abelhas),…).

Texto narrativo. Coesão textual. Nomes



PO
R

TU
G

U
ÊS

8

FICHA N.° 4

1   Lê o texto que se segue.

As Abelhas
As abelhas desempenham um papel fundamental na biodiver-

sidade; a agricultura global depende de 70% desse trabalho. 
Uma das razões pelas quais as abelhas foram nomeadas como 

uma espécie muito valiosa no mundo é devido ao rápido desapa-
recimento das mesmas que os cientistas não conseguem explicar.

Existem muitas teorias, uma delas é devido aos smartphones.
Segundo o Instituto Federal de Tecnologia da Suíça, as ondas que são emitidas durante 
uma conversa têm a capacidade de desorientar as abelhas até as levar à morte.

Outra teoria explica que pode ser devido ao uso de pesticidas na agricultura, veneno 
que é absorvido por estes insetos quando sugam o néctar das flores. Depois de levá-lo 
para a colmeia, fica preso nos produtos como cera, própolis e mel, envenenando o favo 
de mel, assim como a abelha-mestra (ou abelha-rainha) e, se ela morrer, sabemos que o 
favo de mel está completamente extinto.

Os ambientalistas consideram esta situação extremamente preocupante há 
muito tempo, é necessária uma solução precoce para este problema já que após o 
desaparecimento das abelhas poderíamos sofrer sérias consequências.

E como referiu David Suzuki: «Um mundo sem abelhas seria um mundo sem pessoas».

https://kids.pplware.sapo.pt/curiosidades/as-abelhas-sao-declaradas-o-ser-mais-importante-do-planeta-
-mas-estao-a-morrer/(acedido e adaptado a 09/01/2023)

2   Assinala com  a afirmação correta, de acordo com o texto que acabaste de ler.

  a.  Este texto dá instruções sobre as razões que podem estar a levar ao desapareci-
mento das abelhas.

  b. Este texto é descritivo, pois descreve como as abelhas são importantes.

  c.  Este texto é informativo, pois informa o leitor sobre as razões que podem estar  
a levar ao desaparecimento das abelhas.

3    Identifica o tema (T) e o assunto (A) do texto que leste, escrevendo nos respetivos .

   As abelhas                               Causas do desaparecimento das abelhas

4    Lê as afirmações e indica se são V (verdadeiras), F (falsas) ou D (desconhecidas).

  a. As abelhas estão a desaparecer muito depressa.

  b. Os cientistas já perceberam ao certo o que está a levar à morte das abelhas.

  c. O desaparecimento das abelhas implica sérias consequências.

  d. No ano de 2018, as abelhas foram declaradas a espécie mais valiosa do mundo.
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 45    No texto são apontadas duas razões para o desaparecimento das abelhas. Identifica-as.

6    Relê a última frase do texto e explica o uso das aspas, rodeando a hipótese correta na  
frase seguinte.
As aspas assinalam as palavras ditas por David Suzuki / o título do texto de David Suzuki.

7    Lê as frases e observa os determinantes sublinhados. Copia-os para a tabela abaixo, de 
acordo com a subclasse a que pertencem.
a. As abelhas são uma espécie muito importante.
b. Estes insetos têm um papel fundamental na biodiversidade. 
c. Que papel desempenham as abelhas?
d. Aquelas flores estão cobertas de abelhas para sugarem o seu néctar.
e. Na minha escola recebemos a visita de um apicultor.

Artigos  
definidos

Artigos  
indefinidos Possessivos Demonstrativos Interrogativos

LEMBRA-TE!
Os determinantes são palavras que acompanham os nomes  
e concordam com eles em género e número.
Consoante a sua função, dividem-se nas seguintes subclasses:
   artigos definidos: o, a, os, as;
  artigos indefinidos: um, uma, uns, umas;
  possessivos: meu, teu, seu, nosso, vosso, seu,…;
  demonstrativos: este, esse, aquele,…;
  interrogativos: que?, qual?, quais?

8    O lince-ibérico é uma espécie animal ameaçada. Faz uma pesquisa sobre este animal e, 
numa folha, escreve um texto informativo com a seguinte estrutura:

 1.º  parágrafo: faz a apresentação do animal (características físicas, habitat, alimentação);

 2.º  parágrafo: refere duas razões que estão a levar à ameaça da espécie;

 3.º  parágrafo:  reforça a ideia de que é importante preservar este animal e de como  
podemos fazê-lo.

Texto informativo. Determinantes




