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Nome: _______________________________________________  Curso: ___________________________ 

Observações: ___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
  

 

PARTE I 

 
1. Observa a seguinte Banda Desenhada: 

 

 
 

 

1.1 Coloca por ordem a descrição das imagens: 

• O Calvin veste as calças contrariado. □ 

• O Calvin coloca a mochila às costas. □ 

• O Calvin levanta-se ainda com os olhos fechados. □ 

• O Hobbes continua na cama, tapado pelos cobertores até ao nariz. □ 
 
1.2 Que palavras faltam? Completa os espaços em bra nco com: 

 

manhãs              dormir             sabes          ir                    escola               tens 

 
 

1.3 Coloca as palavras anteriores na seguinte tabela: 

 

Verbos Substantivos 
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1.4 Completa a tabela anterior com outras palavras da Banda Desenhada. 

 

1.5 Indica o singular de:  

 

“manhãs”  _________________________ 

“frias”        _________________________ 

cobertores _________________________ 

 

1.6 Qual é o Infinitivo de: 
 

“tens” ?     __________________________ 

“sabes” ?  __________________________ 

“odeia”  ?  __________________________ 

“sei” ?       __________________________ 

“contas” ? __________________________ 

 

1.7 Completa as tabelas seguintes: 

 

 SER 
Presente do 
Indicativo 

TER 
Presente do 
Indicativo 

ESTAR 
Presente do 
Indicativo 

 COMER 
Pretérito 
Perfeito 

 DORMIR 
Futuro 

  ANDAR 
Presente do 
Conjuntivo 

eu   estou    

tu    comeste   

ele / ela é      

nós     dormiremos  

vós       andeis 

eles / elas   têm     

 

1.8 Completa as frases seguintes com os verbos indi cados: 

 

• Se o Calvin _________________ (gostar, Imperfeito do Conjuntivo) da escola, não ________ 

(ser, Condicional) tão difícil levantar-se. E se ele _______________ (estar, Imperfeito do Conjuntivo) 

motivado, não _____________ (chatear, Condicional) o Hobbes, que só  ______________ (querer, 

Pretérito Imperfeito) continuar a dormir. 

• O Hobbes quer que o Calvin ___________ (ir, Presente do Conjuntivo) para a escola, para 

continuar na cama, em silêncio. 

• Amanhã, _____________ (ser, Futuro do Indicativo) um novo dia e talvez o Calvin ___________ 

(regressar, Presente do Conjuntivo) da escola mais contente. 

 

1.9 Coloca as frases seguintes na forma negativa: 

 

• O Calvin quer ir para a escola. ___________________________________________________ 

• Tu contas-me isso todos os dias. _________________________________________________ 

• O Calvin desculpa-se de impedir o Hobbes de dormir. _________________________________ 
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• O Hobbes continua a dormir. ____________________________________________________ 

 

PARTE II 

 
1. A professora vai falar-te sobre o Calvin e o Hob bes. Completa o texto seguinte com as 
palavras em falta: 
 

Calvin é um _____________ muito sonhador, com muita imaginação e.... problemas com todas 

as _______________ que o rodeiam, excepto com o seu __________, o Hobbes. Está sempre a 

imaginar extra-terrestres e tem __________ que eles se escondam debaixo da sua ___________.  

Todas as manhãs, o Calvin fica irritado com a ____________ de ter que ir para a __________. 

Ele não gosta nem da _____________, que é uma velha chata e assustadora, nem dos 

____________, especialmente dos que são bons _______________.  

Em casa, a vida dos pais com Calvin também não é fácil: ele não gosta de tomar __________ 

e esconde-se da ____________ quando chega essa hora terrível. Pensa que é um ___________ 

adoptado porque os pais não lhe _____________ brinquedos perigosos e o obrigam a comer 

_____________, sopa e outras coisas de que ele não gosta. 

 

2. Conta agora tu a seguinte história, usando os te mpos do Passado (Pretérito Perfeito – falei –  
e Imperfeito – falava).  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
3.  Pensa agora um pouco sobre as dificuldades que tiveste com esta pequena ficha. Quais te 
parecem ser os maiores problemas? 

 
 
 

 


