
1 – Lê as frases e risca as palavras incorretas.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

-se / sse

As formas verbais lava-se, lavasse, come-se, comesse… distinguem-se
pelo tempo verbal:

– lava-se, come-se – presente do indicativo
– lavasse, comesse – pretérito imperfeito do conjuntivo

Esta formas verbais também se distinguem pela posição da sílaba tónica.

lava-se lavasse

sílaba tónica sílaba tónica

A Marta                             para o teste. Se ela não se                             , teria mais dificuldades.
preparasse
prepara-se

preparasse
prepara-se

O João                              tarde. Se ele se                              a horas, teria boleia com o primo.
levanta-se
levantasse

levanta-se
levantasse

2 – Rodeia a sílaba tónica de cada uma das palavras seguintes:

3 – Completa as frases com as formas verbais corretas.

saltasse salta-se sonha-se sonhasse brincasse brinca-se

vivesse vive-se ganha-se ganhasse desenha-se desenhasse

Aqui                              (comer) bem.

De noite                             (dormir) melhor.

Ao ar livre                           (respirar) sem 

esforço.

Se eu                                  (comer) muito, ficava 

maldisposta.

Se ela                                (dormir) pouco, ficava 

cansada.

Se ele                                   (respirar) ao ar livre, 

sentia o cheiro da terra.

Na piscina nada-se bem. Se eu nadasse…



1 – Completa as frases, escrevendo as palavras que se seguem nos espaços
corretos.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

-se / sse

2 – Risca em cada frase a palavra errada.

3 – Inventa e escreve uma frase para cada uma das seguintes palavras.

ama-se ⚫ amasse ⚫ grita-se ⚫ gritasse ⚫ fala-se ⚫ falasse

Se o político não e apenas todos o

entenderiam melhor.

e muito alto, mas é de alegria.

Se ele a minha filha, eu era feliz.

Este casal muito.

Seria bom se ele                             uma poesia.
escrevesse
escreve-se

Se ele                             com entusiasmo, seria o vencedor.
corresse
corre-se

Seria bom que ele                             ao ar livre para ser saudável.
corresse
corre-se

Naquela mesa                             bem; se eu                            assim iria engordar.
comesse
come-se

comesse
come-se

estuda-se

estudasse

pinta-se

pintasse



1 – Completa o poema com verbos do quadro ao lado.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

-se / sse

3 – Inventa e escreve uma frase para cada uma das seguintes palavras.

joga-se

jogasse

brinca-se

brincasse

vestisse

fosse

escondesse

pintasse

caminhasse

saltasse

abrisse

comesse

Se…

Se o sol à escola

Se a escola se de segunda a sexta-feira

Se a sexta se de encarnado

Se o encarnado chuva

Se a chuva a porta

Se a porta pela rua

De braço dado com a lua

Se a lua para a minha mão

E eu a dentro do pão!

2 – Completa os verbos das frases com –se ou sse.

Se eu toca violino, tocaria noutro sítio. Aqui toca apenas violoncelo.

Na aula de natação fala só inglês. Se ao menos eu fala inglês!

Neste grupo trabalha muito.



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

-se / sse

1 – Rodeia as palavras com os grupos sse e –se.

Na escola do Tobias, no recreio, praticam-se muitas atividades:

joga-se futebol e basquetebol, joga-se à macaca, brinca-se às

escondidas, fazem-se jogos de roda, salta-se à corda, pula-se ao

elástico, conversa-se, canta-se e muitas outras coisas. Estas

atividades realizam-se ao ar livre, no entanto, quando chove ou está

muito frio, nada disto é possível.

Mas se na escola houvesse um pavilhão onde se jogasse futebol e

basquetebol, se jogasse à macaca, se brincasse às escondidas, se

pudesse fazer jogos de roda, se saltasse à corda, se pulasse ao

elástico, se conversasse e se cantasse, os dias de inverno seriam

mais divertidos.

Se houvesse…

2 – Agrupa as palavras que rodeaste nos quadros respetivos.

sse -se


