
1 – Completa as frases escrevendo se não ou senão.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

se não/ senão

O Alberto disse tivesse lido bem o texto não teria

compreendido.

O Carlos não tem um irmão.

A Sónia regou as plantas, elas não teriam sobrevivido.

Este livro tem um : o vocabulário é muito difícil.

A Mónica teria chegado a horas tivesse esperado pelo

primo.

tiveres cuidado a atravessar a rua, poderás ser

atropelada.

O Nelson disse que iria visitar a tia tivesse trabalhos de casa.

Não há outra saída da sala aquela por onde se entra.

2 – Inventa e escreve uma frase para cada uma das palavras.

Escreve-se se não quando há uma condição. Neste caso, é possível
introduzir outra palavra no meio de se e não.
Ex.: Se não estivesse doente, ele ia ao cinema “ Se ele não estivesse doente, ia ao
cinema.

Escreve-se senão quando significa apenas, somente, exceção, caso
contrário, defeito.
Ex.: O meu cão não come senão ração. “ O meu cão come apenas ração.
Ex.: Quem, senão ele, poderia ajudar? “ Quem, exceto ele, poderia ajudar?
Ex.: Segue as setas, senão perdes-te. “ Segue as setas, caso contrário perdes-te.
Ex.: O casaco tem um senão: é pesado. “ O casaco tem um defeito: é pesado.

se não

senão



2 – Substitui a palavra senão por uma das expressões seguintes. Usa o código 
de cores. Segue o exemplo.

Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

PORTUGUÊS - ORTOGRAFIA
RUBRICA :

se não/ senão

Apanhei o comboio, demoraria 3 horas a fazer a viagem.

Isso não são desculpas.

Esta informação não vem em nenhum livro neste.

O pai foi à reunião, tinha falta.

Não faz mais nada pensar em viagens.

1 – Escreve as frases na negativa usando se não. Altera o final da frase para 
ficar com sentido. Segue o exemplo.

Se não tivesse carro, não poderia ir às comprar ao Porto.

Se tivesse carro, poderia ir às compras ao Porto.

Se tivermos amigos, seremos mais felizes.

Está sol. Se for à praia, posso ir dar um mergulho.

Se tivesse sorte, ganharia o campeonato.

senão

senão

senão

senão

senão

de outra forma a não ser


