Ficha de trabalho de Português da 3ª Classe 1º Trimestre 2014
4ª Classe

Nome: _________________________________________________
N.º ___

Turma ___

3º Trimestre

Data: 03/ 10/ 2019

Tempos e modos verbais
1. Indica o tempo verbal das palavras sublinhadas:
a) No inverno foram (___________) registados poucos casos de gripe.
b) Enquanto explico (____________) esteja atento.
c) Se correres terás (_____________) acidentes.
Adjectivos
2. Sublinha os adjectivos na frase.
a) Há coelhos malhados, cinzentos, pardos e pretos.
b) Indica o grau em que se encontram os adjectivos que sublinhaste em a).
______________________________________________________________________
c) Elabora uma frase com o adjectivo no grau comparativo de superioridade.
___________________________________________________________________
Tipos e formas de frases
3. Indica o tipo e a forma das frases.
a) Não faça aos outros, o que não gostarias que te fizessem.
Tipo ____________________
Forma ______________________
b) Quantas vezes se deve perdoar?
Tipo ____________________

Forma ______________________

4. Elabora frases em que o grupo verbal tenha:
a) verbo + nome
______________________________________________________________________
b) verbo + determinante + nome + adjectivo
______________________________________________________________________
Análise sintáctica
5. Faça a análise sintáctica das frases:
a) O Mário arranjou o carro na oficina no sábado.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

b) A Joana trabalha na marisqueira.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Advérbios de modo e de negação
6. Sublinha os advérbios nas frases:
a) Não irás a festa por causa do teu comportamento.
b) Devagar se vai longe.
c) Felizmente estou melhor.
d) Indica os advérbios de modo e negação:
 Advérbios de modo _____________________________________________
 Advérbios de negação ___________________________________________
7.

A Carta
Maputo, Setembro de 2018
Olá mãe!
Saúde e boa disposição é o que te desejo.
Escrevo, esta carta para informar que fui a melhor aluna de classe.
Regressarei com o tio Raúl quando por cá passar.
Saudades da tua filha.
Ruth

a) Identifica:
 O emissor __________________________________________________
 O receptor __________________________________________________
 O código ___________________________________________________
 O canal ____________________________________________________
 A mensagem ________________________________________________
______________________________________________________________

Boa exercitação!
Assinatura do Encarregado de Educação
________________________________

