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1. Lê o texto da página 39 e responde as perguntas.

2. Substitui as palavras sublinhadas com os seus
sinónimos.

a) Qual é o título texto?

a) Estava um dia lindo.

b) O Manuel ficou alegre.

b) Quem são os personagens do texto?

c) Como são as carteiras da sala de aulas?

d) Qual era o trabalho do grupo da Joana?
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3. Sublinhe os nomes próprios nas frases abaixo.

4. Complete o texto com os verbos correctos,
conjugados no presente do indicativo.

5. Redacção.

a) A Anabela vive na Beira.

O João ______________(viver) próximo da escola.

Ele e o Alberto _____________ (ser) amigos desde á 1ªclasse.

Ele ____________ (ajudar) sempre os outros meninos.

b) A doença coronavírus começou na China.

Faça uma redacção sobre higiene pessoal



Duração: 60 minutos

Classificação: _________________________(           )valores

1ª A S de Ciências Naturais

3

Lê atentamente as perguntas e responde sem borrões:

1. Na natureza existem muitos seres vivos, cada um
com tamanho, côr e formas muito diferentes.

a) O que são seres vivos?

2. Existem diferentes tipos de plantas, com forma,
tamanho e aparências diferentes.

a) Escreve três (3) importâncias da planta.

b) Como se chama o fruto que sai da maçaroca?
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3. Assinala com X a utilidade de cada planta:

4. Os animais.

Utilidade
Alimentação Ornamentos Sombra Medicinal 

Eucalipto

Roseira

Mandioqueira

Mangueira

Planta

a) De que se alimenta a vaca?

b) Quais as partes do corpo da galinha?

c) Por que razão se considera a galinha uma ave?

d) Qual é a diferença que existe entre animais domésticos
e selvagens?


