4º
ANO

PORTUGUÊS
Nome :
Data : ___/___/____

RUBRICA:

INFORMAÇÃO:

 Lê o texto com atenção.

Férias no Algarve
Chegaram ao Algarve já ao fim da tarde. Na manhã seguinte, Liliana
foi a primeira a acordar. O dia estava lindo. Não havia sequer uma
nuvem.
O pai expôs os planos para aquele dia:
– Antes do almoço, vamos fazer uma caminhada pela praia e nadar
um pouco. Depois do almoço, descansamos um bocadinho e, em
seguida, iremos à praia. Mas não fiquem muito tempo expostos ao sol
para não sofrerem queimaduras.
– Mas eu quero brincar o dia inteiro na praia – protestou Liliana.
– Não podes. Nas horas mais quentes do dia, devemos estar todos
à sombra...
Depois do almoço, Liliana deixou que todos adormecessem, saiu
furtivamente da tenda e foi até à praia.
A certa altura, ouviu uma voz a chamar por ela.
– Vou já, mãe! – respondeu Liliana, correndo pelo areal.
– Estás muito queimada! Não devias desobedecer ao teu pai.
Agora vais pôr um pouco de creme no rosto – afirmou a mãe.
Da revista «Nosso Amiguinho» (adaptado)

1 – Localiza esta história no espaço (diz onde se passa).

2 – Nomeia as personagens que participam nesta história.

3 – Diz como estava o tempo no dia em que se passou esta história.
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4 – «O pai expôs os planos para aquele dia.»
4.1. – Diz quais eram os planos do pai.

4.2. – Refere o conselho que ele deu.

4.3. – Todos aceitaram o conselho do pai?
4.4. – Transcreve uma expressão do texto que justifique a resposta anterior.

5 – A família de que fala o texto estava a passar férias. Em que lugar dormia?

6 – Liliana saiu furtivamente da tenda.
6.1. – Explica por palavras tuas o sentido da frase sublinhada.

6.2. – Diz o que aconteceu a Liliana na praia.

7 – Assinala com uma cruz  o tipo de texto que leste.
banda desenhada

prosa

poesia

8 – Liliana desobedeceu ao pai.
Completa o seguinte esquema, distinguindo os elementos fundamentais da
frase sublinhada:

• o sujeito:
• o predicado:
9 – Redige um pequeno texto em que fales dos perigos da exposição prolongada
ao sol.
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