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1.Português	
 

Palavras	sinónimas		

Palavras sinónimas ou sinónimos são palavras diferentes, mas tem o mesmo 
significado. 

Ex. bonito, lindo e belo são palavras com o mesmo significado. 

a) O meu quarto é bonito. 
b) O meu quarto é lindo. 
c) O meu quarto é belo. 

Exercícios  

1.Escreve o sinónimo das seguintes palavras. 

a) alegre – 

b) grande – 

2.Escreve quatro frases com os sinónimos das seguintes palavras. 

a) boa __________________________________________________________ 

b) magnifico _____________________________________________________ 

c) forte _________________________________________________________ 

d) simpática _____________________________________________________ 

A Sílaba: Divisão silábica 

Sílabas são unidades ou grupos de sons que se pronunciam de uma só vez, ou seja, 
partes que compõem as palavras. 

Ex. ba   be  bi  bo  bu  
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Há palavras formadas por apenas uma sílaba e outras por várias sílabas.  

a) Cão - cão. 
b) Bela – be - la 
c) Perfeita – per -fei -ta 
d) Simpático – sim –pa –ti –co 
 

Exercícios  

1.Para fazer melhor a divisão silábica, podes usar o bater das palmas e o estalar dos 

dedos. E o número de vezes que bateres as palmas ou estalares os dedos significa que 
e o número de sílabas correspondente a palavra. 

1.1. Faz a divisão silábica das seguintes palavras.  

a) antiga  

b) galinha  

c) barraca  

d) passagem  

e) cama  

f) uma  

2.Junta as sílabas e forma palavras, como no exemplo.  

          a        i          e         u          o 
         l          la        li          le         lu          lo 
         P          pa        pi         pe         pu          po 

m          ma        mi         me         mu          mo 
         t          ta        ti         te         tu          to 
         s          sa        si         se         su          so 
         n          na        ni         ne         nu          no 

 

Mota, _________________, ________________, _______________, 

____________________ 
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Classificação das sílabas quanto ao número. 

 As palavras podem ter uma ou mais sílabas e quanto ao número classificam-se em: 

Monossílabo quando tem uma sílaba. 

Ex. cão  

Dissílabo quando tem duas sílabas. 

Ex. casa = ca – sa 

Trissílabo quando tem três sílabas. 

Ex. menina = me - ni - na  

Polissílabo quando tem quatros sílabas. 

Ex. encantada = en – can – ta – da  

 

3. Ordena e reconstrói as palavras que se seguem: 

a) tei  ro  in  

b) tu  as  en  da  si  ma 

c) ni  na  me  

d) do  ba  ti  

 

4. Copia o quadro da página 34, do exercício número 2 do livro do aluno e complete-o 
como no exemplo. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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2.	Matemática	

1.	Representação	dos	números naturais	na	tabela	

de	posição	ate	1000.  

Observa como se representam os números naturais na tabela de posição. 

Numero  Leitura Milhar 
(M) 

Centen
a (C) 

Dezen
a (D) 

Unidad
e (U) 

51 Cinquenta e um   5 1 
100 Cem   1 0 0 
1000 Mi  1 0 0 0 
758 Setecentos e 

cinquenta e oito  
 7 5 8 

 

  N.B. Ao representar os números naturais na tabela de posição começamos da direita 
para a esquerda.  

1.Completa a seguinte tabela.  

Numero  
 

Leitura M C D U 

732      
567      
 Oitocentos e cinquenta e dois      
120      
   8 7 0 
19      

 

2.Completa de acordo como no exemplo. 

                                                                                

 

 

 

Numero Decomposição  M C D U 
435 400+30+5  4 3 5 
333      
 10+9     
   8 7 9 
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Ordenação dos números naturais ate 1000. 

Existem duas maneiras de ordenar os números naturais que são: 

-Ordem crescente quando ordenamos do menor para o maior. 

Ex.10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

-Ordem decrescente quando ordenamos do maior para o menor. 

Ex. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 

3.Escreve os números de 50 em 50, por ordem crescente. 

50    300      

  

4.Escreve os números dados por ordem decrescente.  

200, 400, 60, 100,80, 70, 300, 90, 500 

          

 

5.Compara usando os sinais de comparação  >, < ou =. 

a) 300+80+3______100+80+3 

b) 457______400+50+7 

c) 300_____200+9+1 

d) 900+90+9______1000 

e) 500+60+3______500+60+2 

f)123______100+20+3 
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Leitura e escrita de números ordinais ate 30˚. 

6.Completa. 

 
20˚ 

          

 

7.Lê os valores e faz a correspondência. 

Vigésimo                                                    14˚ 

Sétimo                                                       30˚  

Vigésimo sétimo                                         29˚ 

Decimo quarto                                            27˚   

Trigésimo                                                   2˚ 

Vigésimo oitavo                                          21˚ 

Vigésimo primeiro                                       20˚ 

Segundo                                                      28˚ 

Vigésimo nono                                             7˚ 

  8.Escreve o nome dos seguintes números ordinais. 

a) 7˚-_________________________________________________________________ 

b) 28˚-________________________________________________________________ 

c) 30˚-________________________________________________________________ 

d)26˚-________________________________________________________________ 

e) 17˚-________________________________________________________________ 

f) 29˚-________________________________________________________________ 

g) 18˚-_______________________________________________________________ 

  h) 22˚-_______________________________________________________________ 


