4º
ANO

PORTUGUÊS
Nome :
Data : ___/___/____

RUBRICA:

INFORMAÇÃO:

 Lê o texto com atenção.

Jóias Antigas
As recordações dos nossos pais são sempre guardadas com amor e
carinho no móvel mais precioso. E que prazer não sentimos nós,
quando tocamos nos objetos que lhes foram queridos.
Os nossos antepassados criaram por esse país fora monumentos
admiráveis, para serem gozados e recordados pelos seus netos, para
lhes servirem de lição constante.
Alguns são edifícios soberbos, pelas suas linhas gerais e pela
delicadeza dos seus ornamentos, que lembram, às vezes, as rendas
lindíssimas de Peniche ou de Vila do Conde, ou as filigranas dos ourives
de Gondomar.
Entre esses monumentos devemos salientar o da Batalha, que nos
lembra a vitória de Aljubarrota, e os Jerónimos, a recordar a jornada de
Vasco da Gama que foi o remate do trabalho iniciado pelo Infante D.
Henrique.
Os portugueses têm obrigação de velar por essas jóias legadas
pelos seus antepassados, como os filhos guardam, cuidadosamente, as
relíquias e os retratos dos seus pais.
A. C. Pires de Lima

1 – Qual é o tema do texto?

2 – Os monumentos mais destacados no texto são...
o castelo de Guimarães.

o mosteiro dos Jerónimos.

o mosteiro da Batalha.

o forte de Peniche.
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3 – Assinala, com um , a afirmação que completa a frase de acordo com o texto.
O mosteiro da Batalha lembra-nos...
a viagem de Vasco da Gama.

a vitória de Aljubarrota.

as rendas de Peniche.

as filigranas de Gondomar.

4 – Escolhe duas palavras para completar a frase de acordo com o texto.
• desprezo • carinho

• tristeza

• amor

Os portugueses devem velar pelos seus monumentos com
e

.

5 – Encontra um sinónimo para cada uma destas palavras do texto.
queridos 

soberbos 
preciosos 

6 – Reescreve a frase que se segue de acordo com o pronome pessoal e o
tempo verbal.

O Rui visitou o mosteiro dos Jerónimos.
Eu 
Vós 
Eles 
Tu 
Nós 

7 – Redige uma notícia para o jornal da escola sobre a visita a um monumento.
A notícia deve responder às perguntas:
- O quê?
- Quando?
- Como?

- Quem?
- Onde?
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