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GRUPO III

Responde às perguntas que se seguem.

1. Separa com um traço as sílabas das palavras apresentadas abaixo.
Segue o exemplo.

gaivota

pei xe
barbatanas

caranguejo

2. Assinala com X a frase que indica aquilo que já aconteceu.



O caranguejo cozinhará uma sopa no fim de semana.



O polvo, hoje, arruma a casa aos amigos.



Naquele dia, a gaivota deixou a menina na praia.
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3. Lê a frase.
No aquário, vivem peixes pequenos.

Copia da frase três palavras e escreve cada uma delas no espaço correto do quadro.
Nome

Adjetivo

Verbo

4. Numera as seguintes palavras, de 1 a 5, seguindo a ordem alfabética.
A primeira palavra já está numerada.
praia
1

gruta
rocha
polvo
mar

5. Escreve, dentro de cada quadrado, o sinal de pontuação necessário para que a frase
fique correta.

A menina gosta de observar as anémonas coloridas
tamanhos

os cavalos-marinhos e a areia fina

as conchas de vários

branca e lisa
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GRUPO IV
Imagina que, um dia, uma gaivota encontra uma tartaruga perdida e a ajuda a encontrar
o caminho para casa.
Vais escrever uma história com estas duas personagens. Antes de começares a escrever,
deves completar o plano da história que vais inventar.

1. Escreve, nos espaços em branco, os elementos principais da história.

PLANO DA HISTÓRIA
Personagens
•

gaivota

•

tartaruga

Onde

Quando

• __________________

• __________________

Início da história
_______________________________________________________________________________

O que aconteceu
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Fim da história
_______________________________________________________________________________
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2. Escreve, agora, a história no espaço que se segue e dá-lhe um título.
Utiliza, no máximo, dez linhas.

RASCUNHO
_____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Sublinha, no texto que acabaste de escrever, oito palavras diferentes que estejam
corretamente escritas. Sublinha apenas palavras com mais de uma sílaba.
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4. Verifica se cumpriste cada um dos aspetos abaixo indicados no texto que escreveste.
Assinala com X ou SIM ou NÃO.
•

Deste um título adequado à tua história?

•

Escreveste um texto de acordo com o plano?

•

Contaste o que aconteceu na história?

•

Deste um final à tua história?

•

Começaste as frases com letra maiúscula?

•

Evitaste repetições de palavras?

•

Utilizaste corretamente os sinais de pontuação?

•

Fizeste os parágrafos necessários?

•

Escreveste corretamente as palavras?

SIM

NÃO





















Corrige, no espaço RASCUNHO da página 5, o que achares que pode melhorar o teu texto.
Passa o texto a limpo nas linhas que se seguem.
_____________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Assinala com X a tua opinião, ou SIM ou NÃO.
O plano ajudou-te a escrever a história?

SIM

NÃO





Se acabares antes do tempo, relê as tuas respostas.

Fim do Teste
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