
1 Uma ficha para exercitares a tua gramática – 10º Ano  
 
 

1. Classifica as palavras sublinhadas e estabelece a relação que existe 

entre elas: 

a) Eles saudaram-se com um cumprimento. 

Quanto tem o pano de comprimento? 

 

 

b) Estamos sem luz. 

Empresta-me cem euros, se faz favor. 

 

 

c) Preciso de beber pois tenho sede. 

Eles juntaram-se na sede do clube. 

 

 

 

2. Conjuga no Pretérito Imperfeito do Conjuntivo Activo o verbo dar e 

o verbo ver no Pretérito Perfeito do Indicativo Activo, conjugação 

pronominal (função de complemento directo). 

 

 

 

3. Indica o tipo de conjugação presente em cada uma das seguintes 

frases: 

a) Havemos de conseguir! 

b) Estou a ler o livro de Richard Bach. 

c) Hoje deitei-me cedo. 

d) Dar-lhe-ei o livro amanhã. 
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4. Divide e classifica as seguintes orações: 

 

a) Apenas viu o João, a Joana dirigiu-se a ele para falarem, ainda 

que já este tivesse chocado. 

b) A Rafaela comprou um livro lindo mas não o leu. 

c) Estou a ficar mal-humorado pois estou chateado. 

d) Era tanta a confusão que ninguém se entendia! 

e) Afirmo que vi a rapariga que tu me apresentaste quando saímos. 

f) Visto ser tarde, não fui a tua casa conforme tínhamos 

combinado. 

5. Faz, agora, a análise sintáctica das seguintes frases: 

 

a) Hoje, todos os alunos desta turma fizeram exame. 

b) A Luísa, excelente aluna, apresentou o trabalho à turma durante 

a aula. 

c) A Teresa comprou um vestido de seda. 

d) Escrevi um texto sobre o sonho. 

e) A Eunice está satisfeita devido à classificação do teste. 

f) Acho o Pedro simpático. 

 

6. Analisa morfologicamente cada uma destas palavras: 

a) Felicidade    l) contou 

b) Humílimo    m) sob 

c) Para que     n) diante 

d) Destas     o) sempre 

e) Nos     p) não 

f) Àquelas 

g) Logo 

h) Logo 

i) Logo que 

j) Mas 
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7. Completa as palavras com são, ssão, cão. (Atenção que em algumas podes 

precisar de acrescentar consoantes) 

 

a) Resolu 

b) Sensa 

c) Expan 

d) Concilia 

e) Devo 

f) Comi 

g) Conce 

h) Omi 

i) Transgre 

j) Expul 

k) Interce 

l) Subver 

  

FIM 
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