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PORTUGUÊS

FICHA N.º 1
1. Lê o texto que se segue.

Um Passeio Diferente
A casa da Sara, do Pedro e dos pais ficava 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 suficiente para ela poder entrar.
Maria João Lopo de Carvalho, Que Bicho Te Mordeu, Oﬁcina do Livro, 1.ª edição, 2007

2. Assinala com X apenas as frases verdadeiras, de acordo com o texto.
a. A ação do texto acontece ao ﬁm 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 no texto a frase que indica que foi fácil para a Sara entrar na chaminé.
7. Lê as frases que se seguem e faz a correspondência correta, de acordo com o seu tipo.
a. Que coisa tão esquisita!

Frase declarativa

b. Aonde foste, Sara?

Frase imperativa

c. A chaminé deitava
um fumo branco.

Frase exclamativa

d. Sara, não voltes a sair sem avisar.

Frase interrogativa

LEMBRA-TE!
As frases podem ser afirmativas ou negativas e também de vários
tipos, dependendo da intenção de quem fala. As frases de tipo declarativo dão uma informação, as de tipo interrogativo apresentam uma
pergunta, as de tipo exclamativo exprimem emoções ou sentimentos
e nas frases do tipo imperativo é dada uma ordem, um conselho ou é
feito um pedido por parte de quem fala.

8. Assinala com X apenas as frases que são do tipo imperativo.
a. — Pedro, posso levar a tua bicicleta?

d. — Não te afastes muito, por favor.

b. — Vai brincar com a Mó, Sara.

e. — Tem cuidado, Sara!

c. A Catarina e a Mó são amigas da Sara.

f. Este bairro é magníﬁco!

9. Transforma a frase que se segue numa frase imperativa, negativa, fazendo as alterações
necessárias.

A Sara, a Mó e a Catarina foram brincar para o parque.

10. «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.
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FICHA N.º 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 fim tapou a cabeça com a manta da avó e ficou
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 fixamente 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. Identiﬁca as personagens do texto.

4. Copia do texto a expressão que signiﬁca que o Jeremias não conseguia parar de mover os olhos.

5. Enumera as coisas boas em que o Jonas pensou para afastar o medo que sentia.
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6. Por que razão o Jeremias acordou?

7. Identiﬁca no texto os adjetivos utilizados para descrever os nomes que se seguem e
transcreve-os.
cabeça (da galinha)

penas

8. O Jonas começou por inventar uma galinha, mas depois inventou outros animais.
Na terceira noite inventou uma linda girafa para lhe fazer companhia. Era uma girafa
espetacular com manchas castanhas em forma de estrela.
Nas frases anteriores, sublinha com um traço os adjetivos numerais e, com dois traços,
os adjetivos qualiﬁcativos.

9. Lê a frase que se segue e reescreve-a colocando o adjetivo qualiﬁcativo nos graus indicados. Faz as alterações necessárias.
O leopardo do Jeremias era meigo.
a. Grau comparativo de inferioridade.
.
b. Grau comparativo de igualdade.
.
c. Grau superlativo relativo de superioridade.
.
d. Grau superlativo absoluto analítico.
.

LEMBRA-TE!
Os adjetivos são palavras que usamos para atribuir caraterísticas, qualidades ou propriedades aos nomes que acompanham. Podem ser qualificativos (belo, incrível, delicioso, …)
ou numerais (primeiro, segundo, quinto, …).
Os adjetivos são palavras variáveis em género e em número.
Os adjetivos qualificativos 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).

DESCOBRE!
Sou um nome de um animal, mas também posso ser um adjetivo
se as coisas não estiveram muito limpas. Quem sou?
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