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Ficha de trabalho de Português sobre ORTOGRAFIA | 5ºano  

 
ATIVIDADE 1: NÃO CONFUNDIR - coloque nos espaços das frases a palavra correta, escolhida entre as 

seguintes indicadas no quadro: 
 

1. ____noites em que durmo mal. 
2. O jornalista trabalha____noite. 
3. O____é a carta de jogar mais pontuada. 
4. Perguntou-lhe____causa do barulho. 
5. As revistas? Já____leu todas ! 
6. Não____causa que explique aquilo. 
7. Consigo ler o cartaz____vista desarmada. 
8. ____artes marciais têm muitos adeptos. 
9.  Não fujas____ocasiões! 
10.  O miúdo comeu doce____escondidas. 
11. Não sei se ____jornais hoje. 
12.  ___ muito tempo que não descanso.  
13.  Pergunta se____leite no frigorífico. 
14.  Agarrou a pipa e levantou-____bem alto. 
15.  Se estudares,____de passar. 

________________ 

ATIVIDADE 2: SABER DISTINGUIR - Escreva nos espaços em branco a forma verbal adequada: 

1. fala-se ou falasse 

a) Se eu      contigo, ficava mais contente. 

b)       tanto sobre futebol na televisão. 

c) Eu só queria que ela     sobre o assunto. 

d) Nesta loja,             inglês, francês e alemão. 

 

2. compra-se ou comprasse 

a) Hoje,            muito material informático. 

b) Só queria que o meu pai            aquele computador portátil. 

c) Se ele              o DVD, víamos o filme hoje.  

d) Eu esperava que ela               o livro. 

______________________ 

 

ATIVIDADE 3: CONJUGAÇÃO PRONOMINAL SIMPLES: substitua a expressão sublinhada pelo respetivo 

pronome pessoal, fazendo as alterações necessárias: 

1. Vais lavar o carro? Sim, vou _______________(v. lavar).  

2. Nós comemos os chocolates. Nós ________________(v. comer) ontem.  

3. Eles tomaram o pequeno almoço? Sim, eles ________________ (v. tomar) em casa. 

4. As crianças dão estes brinquedos. Elas ____________ (v. dar) aos pobres.  

5. Eu comprei o teu presente hoje. __________________ (v. comprar) em Lisboa.   

6. Ela disse que não verá o filme. Ela não__________________ (v. ver) porque é muito violento.  

 

A - À - HÁ - AS - ÁS - ÀS -  HÁS 
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ATIVIDADE 4- NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 

1. Com o novo acordo, quantas letras passa a ter o alfabeto da língua portuguesa?    

 a) 23    b) 26    c) 28    d) 20    e) 21 

 

2. Pela nova regra, apenas uma dessas palavras pode ser assinalada com acento circunflexo. Qual delas?    

 a) Vôo    b) Crêem    c) Enjôo    d) Pôde    e) Lêem  

 
2. Sublinhe as duas palavras corretas em cada uma das séries: 

a. Electricidade; intacto; director; bactéria.  

b. Redacção, direcção; convicção; secção; colecção. 

c. Susceptível; eucalipto, optimismo; baptizado; rapto. 

 

3. Coloque um acento agudo nas duas palavras da lista que deverão ser acentuadas graficamente: 

Joboia  comboio heroi  dezoito  caracois joia 

 

4. Considere a frase: O Miguel não parou de falar. 

4.1. Reescreva-a começando por: Agora _____________________________ 

 

5. Assinale, em cada um dos pares de frase, aquela que se encontra corretamente escrita: 

a. __ O João trabalha na Avenida da Liberdade, a Sul do parque Eduardo VII 

     __ O João trabalha na avenida da liberdade, a sul do parque Eduardo VII. 

b. __ No próximo sábado, vamos seguir rumo ao Nordeste. 

     __ No próximo sábado vamos seguir rumo ao nordeste. 

c. __ Na aula de português estamos a ler “A verdadeira história da alice”. 

     __ Na aula de Português estamos a ler “A verdadeira história da Alice”. 

 

6.Sublinhe em cada alínea a palavra correta: 

a. mandachuva/manda-chuva 

b. anti-herói/antiherói 

c. bem estar/bem-estar 

d. microondas/micro-ondas 

e. autoestrada/auto-estrada  

f. pré-escolar/preescolar 

g. bicho-da-seda/bicho da seda 

h. coordenador /co-ordenador 

 

OBSERVAÇÂO: Se sentiu dificuldades a realizar esta ficha de trabalho, é 

sinal que tem de estudar melhor os apontamentos dados na aula (registados 

no caderrno diário) e o bloco informativo do manual “Dito e Feito-5ºano” 

(Porto Editora), pp. 214-217. Caso contrário, PODE DESCANSAR.  

 
Bom trabalho!                                                          

A professora: Dina Baptista 


