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1 – Onde vivia e trabalhava o senhor Fortes?

António Mota, As andanças do senhor Fortes, 9.ª ed., Gailivro, 2009

 Depois de leres o texto com atenção, responde às seguintes questões:

O senhor Fortes vivia numa grande cidade, com muitas casas, muitas ruas,
muitas fábricas, muitos automóveis, muita gritaria, muito ruído, muita agitação,
muito fumo, muito fumo, muito fumo.

E as pessoas que moravam na cidade corriam, corriam, e nem reparavam que
aquele homem alto, forte, com alguma idade e poucos cabelos na cabeça, tinha
uma mala castanha poisada no passeio.

Nem reparavam que dentro da mala estavam muitas coisas finas, delicadas.
Nem ouviam o que ele dizia.
E ele dizia: – Comprem, senhoras e senhores, meninos e meninas! O Fortes só

vende coisas finas!
Às vezes lá vendia alguma coisa. Tinha sorte quando algum menino vinha

agarrado à mão da mãe. Quase sempre, quando via aqueles bonecos de barro,
dizia:

– Mamã, mamã, dá-me aquele boneco!
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O senhor Fortes

2 – Copia o parágrafo que descreve como era a cidade onde vivia o senhor Fortes.

3 – Como era o senhor Fortes? Assinala com X as características referidas no texto.

alto simpático forte novo alguma idade careca



10 – Faz a divisão silábica das seguintes palavras:

4 – Qual era a profissão do senhor Fortes? Assinala com X a tua opção.

5 – As pessoas corriam e nem reparavam no senhor Fortes. Porque seria?

9 – Coloca as palavras por ordem alfabética.

padeiro taxista vendedor ambulante carteiro professor
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6 – A mala do senhor Fortes tinha coisas finas e delicadas.  Imagina  essas  coisas  e
escreve o nome delas.

7 – Copia a frase que o senhor Fortes dizia às pessoas que passavam junto dele.

8 – Achas que o senhor Fortes vendia muito ou pouco? Justifica a tua resposta.

fumo       cidade       agarrado       mala       homem       castanha delicadas

cidade automóveis nem alto

mãe cabelos homem agitação

10.1 – Completa o quadro com as palavras anteriores. Observa o exemplo.

monossílabos dissílabos trissílabos polissílabos

nem



11 – Coloca os acentos gráficos nas seguintes palavras:

12 – Rodeia em cada palavra a sílaba tónica.

12.1 – Classifica   as   palavras   anteriores   quanto   à   posição   da   sílaba   tónica,
escrevendo-as na tabela.
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negocio         coraçao         chavenas         fabricas         automoveis         transito

polícias     elétricos     mão     mamã     família     bonecos   cordões    bagagem

palavras agudas palavras graves palavras esdrúxulas

13 – Escreve um texto, descrevendo como é a localidade onde vives.


