
1 – Completa as listas de palavras.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

A terminação esa utiliza-se em muitas palavras:
– na formação do feminino de palavras terminadas em ês (ex.: português /

portuguesa);
– nas palavras derivadas de verbos terminados em ender (ex.: defender /

defesa);
– nas palavras que se referem a títulos de nobreza (ex.: marquesa / duquesa).

A terminação eza utiliza-se nos nomes que derivam de adjetivos
(ex.: delicado / delicadeza).

esa / eza

pobre

belo

rico

estranho

fraco

limpo

certo

adjetivo nome

nobre

largo

firme

grande

estreito

delicado

esperto

adjetivo nome

pobreza

nobreza



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

O José anda numa grande azáfama. Hoje, é o aniversário da mãe e

ele decidiu preparar-lhe uma surpresa: fazer o bolo de anos.

Sem fazer muita despesa, no supermercado, comprou todos os

ingredientes necessários para fazer o bolo de framboesa que a mãe

adora.

Já na cozinha, colocou tudo em cima da mesa e fez uma proeza:

bateu as claras com muita firmeza logo à primeira. Depois de tudo

batido, colocou numa forma e levou ao forno. Preparou a cobertura

do bolo e barrou-o, mas não sem antes provar, com o dedo, a leveza

do chantili.

O bolo ficou uma beleza. Ele tem a certeza de que a mãe vai

adorar!

A surpresa

1 – Rodeia as palavras com os grupos esa e eza.

2 – Agrupa as palavras que rodeaste nos quadros respetivos.

esa

esa / eza

eza



4 – Completa as palavras com esa ou com eza.

duqu surpr def

franc trist pr

desp indef empr

clar cert princ

real portugu baron

3 – Ordena as sílabas e forma palavras.

sa pre sur

sa me

za ve le

sa pe des

be za le

sa bo e

za cer te

za pro e me za fir

fram

5 – Escreve frases para cada uma das imagens. Usa as palavras que te são dadas.

surpresa      beleza

acesa            mesa


