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Algumas palavras têm o significado oposto
ou contrário - São antónimas.
Ex: alto - baixo.

1. Antonímia.

1.1 Reescreve as frases seguintes substituindo a palavra sublinhada
pelo seu antónimo.

1.2 Escreve os antónimos das seguintes palavras:

a) Entrar na sala antes do professor.

a) alegre
b) curto 
c) magro 
d) interior 
e) sujo 

b) Manter a sala sempre limpa e arrumada.

c) Manter o celular desligado.
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Os sinais de pontuação são:
Ponto de Interrogação (?) Este faz as
perguntas. O que foi?

Ponto Final (.) Este é a resposta de todas as
perguntas. Nada aconteceu.

Ponto de exclamação (!) Este é o ponto de
espanto ou admiração. Sinceramente!

viver                   recordar
amigo                  odiar
amar                  morrer   
esquecer                inimigo
pegar                   largar

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Coluna A
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2. Ligue os antónimos da coluna A na B.

3. Já conheces os sinais de pontuação?

Coluna B



O primeiro sinal de pontuação a falar foi o ponto de interrogação.

a) O que disse ele?
R:___________________________
_____________________________
b) Qual é a frase do texto que demostra
espanto?
R:___________________________
_____________________________
Depois do ponto final, falou o ponto de exclamação.

c) 0 que disse o ponto de exclamação?
R:___________________________
_____________________________
d) Quando é que se utiliza o ponto de
exclamação?
R:___________________________
_____________________________

3.1  Responde às perguntas sobre o texto no teu caderno.

3.2 Pontua o texto seguinte:

a) Os sinais de pontuação viram meninos
professores mesas cadeiras livros lápis
canetas desenhos e cadernos.
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3.3

a) Cópia da página 7. 

b) Cópia da página 9. 

c) Cópia da página 13. 



d) Cópia da página 15. 

a)         Sobre a coronavirus 
No limite de dez (10) linhas fale desta doença;
Como se transmite, quais são os cuidados a
termos com esta. Não esquece de citar a
distância que deve manter para evitar o
contágio.
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3.4 Redacção.



b) Sobre a tua futura profissão no máximo de
dez (10) linhas.

a) Ponto; ponto e virgula.

a) Escreve uma frase com ponto de
interrogação.

b) Ponto de interrogação. Ponto de interrogação.
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4. Transcreve do texto da página 48 frases com:

4.1 Escreve frases empregando os sinais de pontuação seguintes.
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b) Uma frase com ponto final. 

c) Uma frase com ponto de exclamação.

4.2 Faz corresponder os elementos da coluna A aos da coluna B

.

.

.

.

Acabo a frase
Faço Perguntas
Termino a frase
Exclamativa

Ponto de exclamação
Ponto Final
Ponto de interrogação

.

.

.

Coluna A Coluna B
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a) Copia o último parágrafo do texto
“Eu sou o maior” da página 48.

a) Escreve um pequeno texto (4 a 6 frases)
sobre amizade e a ajuda mútua entre os
membros da tua familia.

4.3



1. Calcula como no exemplo: 
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25 + 13 = 38

2 + 1 = 3 5 + 3 = 8

25 = 20 + 5
13  = 10  + 3
38 = 30 + 8

    25
+  13   
    38

a) 74 + 15 = 

b) 32 + 20 =

c) 54 + 33 =



Número 1

a) Catorze é o dobro _______.
b) Dezoito é o dobro _______.
c) O dobro de Oito é _______.
d) O dobro de quinze é _______.

2 3
6

4 5 6 7 10
Dobro

2. Dobro, metade e triplo de um número.
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2.1 Completa os exercícios como no exemplo.

2.3 Indica a metade do número.

Número 12 6 20 50 22 14 8 4 2 100
Metade

2.4 Indica o triplo do número.

Número 7 2 10 11 5 3 8 15 4 20
Triplo

2.2 Completa as frases.



Número Leitura

419 = 400 + 10 + 9 = 4 Centenas, 1 dezena e 9 unidades.

285 = ____________ + ___________ + 5 = 2 ____________ +
            oito________ + _______ unidades.

129 = ___________ + ____________ + 9 unidades.

2972 =  2000 + 900 + 70 +2 =  ____________ + ______________ +
               ________________ + ____________ unidades.

419

285
129

2972

7292

Quatrocentos e dezanove 14 9

Milhar

(M)
Centena

(C)
Dezena

(D)
Unidade

(U)

    23 = 20 + 3                                                   186 = 100 + 80 + 6

a) 304 = _____ + 4                                      b) 303 =  ____ + ____ + ____

c) 124 = _______ + _____ + 4                      d) 22 = _____ + _____

2.5 Decompõe os número usando a adição segundo o exemplo. 
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3. Tabela de posição; Completa como no exemplo.



a) 134 = Uma centena, três dezenas e 4 unidades.

b) 282 = _________________________________________

c) 290 = _________________________________________

d) 585 = _________________________________________

1 Centena = 10 dezenas e 100 unidades.

1 milhar = 10 centenas 100 dezenas e 1000 unidades.

a) 2 Centenas = _____________ dezenas e ______________

unidades.

b) 2 Milhares = ______________ centenas e ______________

dezenas e ___________ unidades.
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4.
   4.1 Completa como no exemplo.

4.3 Completa como no exemplo.

a) 3 Dezenas = 30 unidades.

b) 5 ______________ = ______________ unidades.

c) 9 ______________ = ______________ unidades. 

d) 10 ______________ = ______________ unidades. 

4.2 Completa como no exemplo.
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Número Leitura

372

657
128

3212

Trezentos e setenta e dois 73 2

Número Decomposição

231 200 + 30 + 1

500 + 6

313

842

32 1
93 5

24 4

22 2

7 5

4.4 Completa seguindo o exemplo.

4.5 Completa de acordo com o exemplo.

Milhar

(M)
Centena

(C)
Dezena

(D)
Unidade

(U)

Milhar

(M)
Centena

(C)
Dezena

(D)
Unidade

(U)



Número Decomposição

173

834

Uma centena, sete dezenas e três
unidades

Seis centenas e oito unidades

Duas centenas e nove dezenas

71 3

231 4

4.6 Completa de acordo com o exemplo.
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Milhar

(M)
Centena

(C)
Dezena

(D)
Unidade

(U)



250, 140, 700, 450, 1000, 750, 585, 72, 0, 100.

_____________________________________________

_____________________________________________
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5. Ordenação dos números naturais até 1000.

a) Ordena os seguintes números naturais, começando do
menor para o maior.

8, 360, 12, 990, 75, 15, 29, 372, 1000, 987.

_____________________________________________

_____________________________________________

50 250

450

b) Ordena os seguintes números naturais, começando do
menor para o maior.

600, 10, 400, 200, 100, 60, 700, 80, 500.

_____________________________________________

_____________________________________________

d) Escreve os números dados por ordem decrescente.

c) Escreve os números de 50 em 50 por ordem crescente.



a) 46________16

b) 672_______286

c) 090_______900

d) 507_______97

k) 414 _______ 61

m) 023_______023

o) 253 ______363

q) 576_______657

8º____________________________________________________

16º____________________________________________________

17º____________________________________________________

50º____________________________________________________

7º____________________________________________________

1º____________________________________________________

90º____________________________________________________

e) 7______70

f) 100______100

g) 988______888

h) 910______910

l) 232______232

n) 139______931

p) 402______402

r) 16_______61
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5.1 Comparação dos números naturais até 1000, usando os
símbolos >, <, e =.  

5.2 Escreve os nomes dos números ordinais.
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3º____________________________________________________

21º____________________________________________________

18º____________________________________________________

27º____________________________________________________

20º____________________________________________________

14º____________________________________________________

11º____________________________________________________

Nomes Idades Ordem

73 anos

15 anos 4º - quarto

27 anos

73 anos

Avó Sofia

Lila

Rita

Papá

5.3 Completa a tabela, de acordo com o exemplo:


