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LÊ, ATENTAMENTE, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:
• Lê o texto que se segue e, em seguida, responde às questões de compreensão do oral colocadas.

PREPOSIÇÕES
1. Observa o seguinte quadro e escreve as palavras por ordem alfabética.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1.1 A que classe pertencem as palavras que acabaste de ordenar?
________________________________________________________________________

2. Sublinha as preposições nas seguintes frases:

Vou de casa para a escola de autocarro.
Por trás da minha escola há um centro de saúde.
O Rui saiu da sala após eu ter saído.
No domingo fui à missa.
Desde março que não vou para a escola.
Fiquei em casa até junho.

SUJEITO E PREDICADO/ EXPANSÃO DE FRASES

Recorda o seguinte:

1. Completa a tabela tendo em conta o que sabes
sobre o sujeito e o predicado.

Sujeito é o ser ou objeto do
qual se diz alguma coisa.
Predicado é o que se diz do
sujeito.

Sujeito

Predicado
O Rui joga futebol.
O leão ruge na jaula.
A Ana e a Eva são amigas.
Os pássaros voam alto.
O pai está cansado.
Eles brincam no recreio.

2. Sublinha a verde o sujeito e a laranja o predicado nas seguintes frases.

Já nasceram as flores.

Ficámos ambos contentes.

O gato está enrolado ao sol.

O sol brilha no céu azul.

Ela e ele dançam muito bem.

É gentil este homem.

A amendoeira floriu.

O cão não morde.

Tu és bom aluno.

As aulas acabaram.

3. Expande as frases, acrescentando-lhes grupos de palavras que correspondam às
perguntas como?, onde? e quando?.
O João brinca _________________________________________________________
O pai canta ____________________________________________________________
A mãe lê ______________________________________________________________
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ADVÉRBIOS

1. Lê com atenção as seguintes frases.

1.1 Assinala com um X a que classe pertencem as palavras destacadas nas frases.

nomes

pronomes

adjetivos

determinantes

verbos

advérbios

proposições

quantificadores

2. Completa a tabela com a classificação das palavras destacadas no texto.

Advérbios de Afirmação

Advérbios de Negação

Advérbios de Quantidade ou Grau
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