Nome ____________________________ Data ____________

Quem é e onde está?
1. Lê o texto.

A casa
Esta é a casa que o pai da Rita e do

Paulo fez com um tronco de uma
árvore. Esta casa tem uma porta, uma
janela e um telhado e está na mata.
A Rita e o Paulo vão brincar na casa
todas as tardes.
Pixabay

2. Depois de leres o texto e observares a imagem, preenche os espaços com as palavras do
texto.
a) Quem são os meninos do texto?
Os meninos são o __________________ e a __________________.

b) Onde está a Rita?
A Rita está em cima da __________________.

c) Onde está a casa?
A casa está na __________________.

d) Quem fez a casa?
O __________________ do Paulo e da Rita fez a casa.

3. Preenche os espaços com as palavras onde e quem.

a) ________________ está no parque?
O Ivo está no parque.

b) ________________ está o cão?
O cão está na casota.

c) ________________ está a casota?
A casota está ao lado da árvore.

d) ________________ está a cantar?
A avó está a cantar.

e) ________________ vive a Rute?
A Rute vive na casa amarela.

f) ________________ estão os livros?
Os livros estão na mesa.

g) ________________ fala ao telemóvel?
O Rui fala ao telemóvel.

h) ________________ é o tio da Sara?
O Raul é o tio da Sara.

Soluções:
2. a) Paulo Rita; b) casa; c) mata; d) pai
3. a) Quem; b) Onde; c) Onde; d) Quem; e) Onde; f) Onde; g) Quem; h) Quem

Nome ____________________________ Data ____________

Como é que ele é?
1. Liga cada palavra ao seu significado.

a) Corajoso 

 (1) Aquele que é bom, que gosta de ajudar

b) Dorminhoco 

 (2) Aquele que não está contente

c) Generoso 

 (3) Aquele que ganhou alguma coisa

d) Zangado 

 (4) Aquele que não tem medo do perigo

e) Estudioso 

 (5) Aquele que demora muito tempo a fazer uma coisa

f) Vencedor 

 (6) Aquele que dorme muito

g) Lento 

 (7) Aquele que gosta muito de fazer trabalhos da escola

2. Preenche os espaços com as palavras que faltam.

a) O Rui venceu a corrida. Ele é um ____________________.

zangado

b) A Marta gosta muito de dormir. Ela é ____________________.

corajoso

c) O Raul zangou-se com o irmão dele. Ele ficou muito ____________________.

dorminhoca

d) A Isabel demora muito tempo a fazer contas. Ela é ____________________.

generoso

e) O Ricardo ofereceu dinheiro ao hospital para ajudar a comprar medicamentos
para os doentes. Ele é muito ____________________.

estudiosa
vencedor
lenta

f) A Miriam está sempre a estudar. Ela é muito ____________________.
g) O Homem Aranha é um herói que salva as pessoas quando estão em perigo. Ele é muito
____________________.

Soluções:

1 a) (4; b) (6); c) (1); d) (2); e) (7); f) (3); g) (5)
2. a) vencedor; b) dorminhoca; c) zangado; d) lenta; e) generoso; f) estudiosa; g) corajoso

