
1 – Lê e completa as frases.

Um dia de vento

O Marco saiu à rua e ficou espantado com o vento que estava.
– Ah! – exclamou ele. – Tanto vento! E que nuvens tão escuras! Assim não

posso brincar no jardim.
Depois, pensou que era normal, porque era outono, e nesta altura do ano

há dias assim, com muito vento. Então, lembrou-se de ir buscar o papagaio
de papel que construíra com a ajuda do avô. Afinal, estava um bom dia, tudo
depende da brincadeira!

à contração da preposição a com o determinante artigo definido
feminino no singular a. Possui sempre um acento grave (`).

há verbo haver, por isso, escreve-se com h antes do a. Possui sempre
um acento agudo (´)

Ah! interjeição, exprime admiração, espanto. O a está antes do h. Não
tem acento gráfico. Está sempre acompanhada por um ponto de
exclamação.

O Marco sai                         rua.

No outono,                         dias de vento.

Está tanto vento!

2 – Preenche os espaços com Ah!, à ou há.

Na rua do Marco                          muitas casas com jardim.

– Que vergonha!

Na rua, quando está bom tempo,                         sempre pessoas a passear.

Mesmo quando                         vento, o Marco vai                          escola.

A mãe do Marco vai                            loja comprar um guarda-chuva.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

à, ah, há



1 – Escreve as palavras Ah!, à ou há nos lugares certos.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

à, ah, há

Que dia belo de sol!

Estou janela a ver as flores do jardim.

Vou ver se fiambre no frigorífico.

Que grande acidente!

Vou livraria, pois lá muitos livros de histórias.

No supermercado muita variedade de fruta.

Que lindo chapéu que tu tens!

Dentro da minha pasta em livro muito interessante.

porta de casa uns degraus escorregadios.

jogo hora do telejornal.

Eu vou farmácia. Lá muitos remédios,

2 – Relaciona corretamente.

há

Ah!

à

Indica exclamação, admiração ou surpresa.

Junção da preposição a com o artigo a (contração).

Forma do verbo haver.

3 – Escreve uma frase para cada palavra.

Ah!

há

à



1 – Completa as frases com à ou há.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

à, ah, há

duas semanas fui praia. Gosto muito de ir ao mar!

Na praia um senhor que vende bolas de Berlim e eu como sempre

uma sombra.

2 – Lê o texto e rodeia todas as palavras à.

A Inês foi com a mãe e o pai comprar pão.
À saída do prédio encontraram o Tomás, o Libânio e a Isabel.
– Posso ir com vocês? – perguntou o Tomás.
– À vontade! – disse a mãe da Inês, que se chamava Amélia.
– Posso ir com vocês? – perguntou a Isabel.
– Isso é que não – disse o pai da Isabel, que se chamava Gastão.

– À saída de casa combinámos um jogo: só vai ao pão quem tiver
um acento no nome…

Alice Vieira, Livro com cheiro a chocolate, Texto, 3.ª edição, 2008

! Não sabes que beira da escola um hospital?

dias fui piscina que fica saída da cidade.

quanto tempo não vais à cabeleireira?

Que grande acidente!

brincadeira segue-se o trabalho a sério.

Não fumo sem fogo.

! Esqueci-me de dizer que sopa para o jantar.

mesa de jantar, a Maria senta-se direita do pai.



3 – Completa a lengalenga com à ou há.

4 – Completa os provérbios com à ou há.

Vamos lá imaginar

A Cidade do Penteado

Onde as casas para variar.

Têm cabelo e não telhado.

No Largo Pinto Calçudo,

Mesmo em frente ao mercado,

um prédio barrigudo,

O prédio do Risco ao Lado.

Tradição oral

No beco sarapintado

uma casa escondidinha

Com o telhado cortado

Mesmo rente, escovinha.

Logo a seguir, na Travessa,

No Jardim dos Girassóis

um prédio com a cabeça

Cheiinha de caracóis.

– Não bela sem senão.

– custa dos outros qualquer um é valente.

– mar e mar, ir e voltar.

– Cá como lá, más fadas .

– bonança segue-se a tempestade.

– Não uma sem duas, nem duas sem três!

5 – Escreve uma frase para cada palavra.

à

há



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

noites em que durmo mal.

O jornalista trabalha noite.

O é a carta de jogar mais pontuada.

Disparou torto e direito.

As revistas? Já leu todas!

Não devemos dar importância coisas do passado.

Não causa que explique aquilo.

Consigo ler o cartaz vista desarmada.

Dirigiu-se ele imediatamente.

artes marciais têm muitos adeptos.

Não fujas ocasiões!

O miúdo comeu doce escondidas.

Não sei se jornais hoje.

O singular de ases é .

Pergunta se leite no frigorífico.

Agarrou a pipa e levantou- bem alto.

Se estudares, de passar.

hora do estudo deves estudar.

Disse que vida era um bem.

Penso que ocasiões únicas na vida.
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Coloca nos espaços das frases a palavra correta, escolhida entre as
seguintes:

a, à, há, as, ás, às, hás



Coloca nos espaços das frases a palavra correta, escolhida entre as
seguintes:

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

É bom conhecer regras do jogo.

Nos negócios ele é um .

Nos testes respondeu sorte.

Nas eleições vão todos urnas.

Que de perguntar-lhe?

Estuda isso vezes que forem precisas.

de pagar-me o que fizeste!

vezes saía noite.

Norte de Lisboa fica a região saloia.

Descubro a estrela polar noite.

O Leste fica exatamente Oriente.

Disse que tu de saber bem a lição.

Que hoje para o jantar?

O rapaz soube dizer horas .

beira do lago uma árvore.

Entrevistou um do futebol.

O canário morreu duas semanas.

séculos que não te via!

Até rompeu solas dos sapatos.

As cerejas? Já comeu todas.

a, à, há, as, ás, às, hás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

Deixou- em casa (a pasta).

Tive da vestir-me escuras.

O carro parou mesmo porta.

Dizia sempre adeus senhora.

Chegou a ser um do xadrez.

portas que fecham mal.

Já não o vejo tempos.

Dirigiu-se pessoas presentes.

Não direito!

sua direita fica o mar.

vezes lembro-me do acampamento.

Arrumou pressa os livros.

Ali água fresquinha.

Tu de ver que é mesmo assim.

Disse tia que se ia embora.

Além duas casas lindas.

Agradeceu o presente Ana.

Gostava de saltar corda.

Foi janela espreitar lá para baixo.

dias em que é melhor não sair de casa.
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Coloca nos espaços das frases a palavra correta, escolhida entre as
seguintes:

a, à, há, as, ás, às, hás



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

Quanto bicicleta, deixou- na rua.

Fez tudo sua maneira.

Na sala um quadro de Picasso.

Foi loja de manhã.

Obedeceu mãe sem gosto.

Ele de ser um bom aluno.

Não um dia de sol muito tempo.

dias que não vai compras.

Correu pressa para casa.

Ofereceu mãe a rosa mais bonita.

no meu quarto um livro enorme.

Foi avó que me contou a história.

Jogou damas com a irmã.

Chegou Lisboa quinze dias.

Sentou-se beira da árvore.

Ali, sombra, estava-se muito bem.

Levantou-se dez horas da manhã.

Entrou no café que na esquina.

Só se lembrou daquilo noite.

noites cheias de luar.
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Coloca nos espaços das frases a palavra correta, escolhida entre as
seguintes:

a, à, há, as, ás, às, hás



SOLUÇÕES
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Há noites em que durmo mal.

O jornalista trabalha à noite.

O ás é a carta de jogar mais pontuada.

Disparatou a torto e a direito.

As revistas? Já as leu todas !

Tire importância às coisas do passado.

Não há causa que explique aquilo.

Consigo ler o cartaz à vista desarmada.

Dirigiu-se a ele imediatamente.

As artes marciais têm muitos adeptos.

Não fujas às ocasiões !

O miúdo comeu doce às escondidas.

Não sei se há jornais hoje.

O singular de ases é ás.

Pergunta se há leite no frigorífico.

Agarrou a pipa e levantou-a bem alto.

Se estudares, hás de passar.

À hora do estudo deves estudar.

Disse que a vida era um bem.

Penso que há ocasiões únicas na vida.
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É bom conhecer as regras do jogo.

Nos negócios ele é um ás.

Nos testes respondeu à sorte.

Nas eleições vão todos às urnas.

Que hei de perguntar-lhe?

Estuda isso as vezes que forem precisas.

Hás de pagar-me o que me fizeste!

Às vezes saía à noite.

A Norte de Lisboa fica a região saloia.

Descubro a estrela polar à noite.

O Leste fica exatamente a Oriente.

Disse que tu hás de saber bem a lição.

Que há hoje para o jantar?

O rapaz soube dizer as horas à mãe.

À beira do lago há uma árvore.

Entrevistou um ás do futebol.

O canário morreu há duas semanas.

Há séculos que não te via !

Até rompeu as solas dos sapatos.

As cerejas? Já as comeu todas.
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Deixou-a em casa (a pasta).

Tive de vestir-me às escuras.

O carro parou mesmo à porta.

Dizia sempre adeus à senhora.

Chegou a ser um ás do xadrez.

Há portas que fecham mal.

Já não o vejo há tempos.

Dirigiu-se às pessoas presentes.

Não há direito !

À sua direita fica o mar.

Às vezes lembro-me do acampamento.

Arrumou à pressa os livros.

Ali há água fresquinha.

Tu hás de ver que é mesmo assim.

Disse à tia que se ia embora.

Além há duas casas lindas.

Agradeceu o presente à Ana.

Gostava de saltar à corda.

Foi à janela espreitar lá para baixo.

Há dias em que é melhor não sair de casa.
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Quanto à bicicleta, deixou-a na rua.

Fez tudo à sua maneira.

Na sala há um quadro de Picasso.

Foi à loja de manhã.

Obedeceu à mãe sem gosto.

Ele há de ser um bom aluno.

Não há um dia de sol há muito tempo.

Há dias que não vai às compras.

Correu à pressa para casa.

Ofereceu à mãe a rosa mais bonita.

Há no meu quarto um livro enorme.

Foi a avó que me contou a história.

Jogou às damas com a irmã.

Chegou a Lisboa há quinze dias.

Sentou-se à beira da árvore.

Ali, à sombra, estava-se muito bem.

Levantou-se às dez horas da manhã.

Entrou no café que há na esquina.

Só se lembrou daquilo à noite.

Há noites cheias de luar.


