
1 – Copia o texto e rodeia as palavras com ção (a azul) e com são (a vermelho).

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

Os sons ção/são, na última sílaba das palavras escrevem-se,
normalmente, som s depois de consoante e com ç no meio de duas vogais.

Ex.: diversão - coração

ção / são

Um grupo de amigos anda em excursão.
Depois de uma breve refeição na pensão da

vila, vão a pé até à estação. Andar a pé é um
bom meio de locomoção e passear não deve ser
só diversão. Em cada local visitado há sempre
uma lição que eles gostam de aprender, para
melhor compreensão desses lugares.

O turismo é uma atividade em expansão.

li

devo

dura

tradi

educa

2 – Forma palavras e escreve-as.

ção

exten

conver

dimen

compreen

expan

são



3 – Completa, como nos exemplos.

4 – Escreve uma frase para cada uma das palavras:

coração

compreensão

estimação

excursão

5 – Lê as palavras e forma conjuntos de palavras com:

atender atenção

prevenir

inventar

traduzir

educar

ascender ascensão

compreender

suspender

divertir

pretender

ção são

fortificação

Conceição

convulsão

dentição

aspersão

dimensão

vocação

mansão

ascensão

destruição

aversão

repreensão

arrecadação

Assunção

pretensão

tradução



1 – Agrupa os verbos de acordo com a sua terminação.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

ssão / ção

-dir

-der

-mir

-tir

Escreve-se ssão:
– em nomes que se formam a partir de alguns verbos terminados em:
-der, -ter, -tir, -dir, -mir Ex.: suceder – sucessão, imprimir - impressão

Escreve-se ção:
– em nomes que se formam a partir de verbos que não terminam como
nas situações anterior:
Ex.: construir – construção, avaliar – avaliação…

-ter

progredir

discutir

imprimir

suceder

inverter

conceder

admitir

exprimir

intrometer

agredir

regredir

suprimir

transmitir

permitir

comprimir



2 – Completa os nomes que se formam a partir dos verbos anteriores.

3 – Faz as alterações necessárias aos verbos e forma nomes terminados em

ção. Segue o exemplo.

acentuar

pontuar

cantar

descrever

4 – Completa com ssão ou ção.

progredir progressão

discutir discu

imprimir impre

suceder suce

oprimir opre

conceder conce

admitir admi

exprimir expre

intrometer intromi

agredir agre

regredir regre

suprimir supre

transmitir transmi

permitir permi

deter

devolver

autorizar

medir

animar

multiplicar

comunicar

habitar

planta

emi

aferi

hesita

omi

obriga

separa

demi

anula



1 – Completa as seguintes frases com palavras do texto que terminam em ção.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

ção

A vizinha da avó, a Conceição, é uma ótima cozinheira. Cada
refeição é uma satisfação. Mas tudo o que ela faz, o que o Jorge e os
outros meninos mais gostam é o leite-creme. Uma delícia! Sempre
que eles sabem que ela faz leite-creme é uma diversão. Todos, sem
exceção, querem provar.

No sábado à tarde, o Jorge teve uma grande alegria – a
Conceição ofereceu-lhe uma travessa só para ela.

– Que grande emoção! – pensou o Jorge.

1.1. – Ordena os nomes comuns que escreveste por ordem alfabética e
escreve o seu significado à frente.

A é uma ótima cozinheira. Cada é

uma . Todos os meninos, sem , querem

provar o leite-creme. Para o Jorge é uma grande .



2 – Completa de acordo com o exemplo:

3 – Ordena as sílabas e escreve as palavras.

4 – Completa as palavras com s ou ç.

preten ão

inaugura             ão

pen ão

produ ão

exten ão

liga              ão

inform

exclam

trai

nome

interrog

trair

nomear

interrogar

exclamar

informar

ação

ti den ção

ção a

ção fei per

ção du tra

po com ção

de ção vo

si

re di ção

co ção ra

exposi ão

compreen ão

locu ão

trai              ão

ascen ão

li              ão



1 – Copia do texto as palavras que terminam em ssão.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

ssão

Hoje, houve uma grande discussão na sala do Eduardo. A
professora propôs a realização de uma festa para comemorar a aula
cem. Cada aluno tinha uma missão. O problema foi decidir que
apresentava as atividades. A Marta queria ser a apresentadora,
mas a Daniela e a Beatriz também. Todas sonham com a profissão
de apresentadora de televisão. Gerou-se uma discussão.

Então, a professora decidiu tirar à sorte. A Beatriz fará a emissão
do espetáculo.

2 – Completa as frases com as palavras do quadro.

transgressão / procissão / pressão / confissão / impressão / admissão / agressão

A dos novos alunos foi um sucesso.

O Eduardo aprendeu que os detergentes são uma ao

meio ambiente.

Perante a do Eduardo, o pai não se zangou com ele.

No diário, o Eduardo regista a sua sobre o quotidiano.

A Beatriz está sob a do espetáculo.

É uma grave não obedecer aos sinais de trânsito.

A termina no adro da igreja.


