
 

 

 

 

 

 

CATEGORIZAÇÃO/ABSTRACÇÃO 

 

 

 

 

EX: Um irmão é um rapaz. Uma irmã é uma rapariga. 

 

1- De dia está tudo claro. De noite fica tudo ______________. 

2- O pai é um homem. A mãe é uma ______________. 

3- O caracol anda devagar. O coelho anda ______________. 

4- O sol brilha durante o dia. A lua brilha durante a _____________. 

5- O pássaro voa. O peixe ____________. 

7- O rato é pequeno. O elefante é _____________. 

8- Os pássaros piam. Os gatos ______________. 

9- Os cães ladram. Os lobos _______________. 

10-  O caramelo é doce. O limão é ___________. 

11-  Os alunos aprendem. Os professores ___________. 

12- O cão tem pêlo. O pássaro tem _______________. 

13-  A pomba tem penas. O peixe tem _____________. 

14-  Os surdos não ouvem. Os cegos não ___________. 

15-  As orelhas do coelho são compridas. As do rato são __________. 

16-  O anão é baixo. O gigante é _______________. 

17-  O veludo é macio. A lixa é _____________. 

18-  A neve é fria. O sol é _____________. 

19-  A lebre é rápida. A tartaruga é _____________. 
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ANALOGIAS 

 

1. O príncipe está para a princesa, assim como, o rei está para a __________. 

2. O lápis está para desenhar, assim como, a borracha está para ___________. 

3. O calor está para o frio, assim como, o Verão está para o ______________. 

4. Quadro está para parede, assim como, tapete está para ________________. 

5. Professor está para escola, assim como, médico está para _____________. 

6. Piano está para tocar, assim como, livro está para ___________________. 

7. Pés estão para sapatos, assim como, mãos estão para _______________. 

8. Figueira está para figos, assim como, videira está para _____________. 

9. Braço está para cotovelo, assim como, perna está para _____________. 

10.  Perna está para pé, assim como, braço está para ______________. 

11.  Ouvido está para rádio, assim como, olho está para ______________. 

12.  Abelha está para colmeia, assim como, pássaro está para __________. 

13.  Barco está para água, assim como, avião está para ___________ ___. 

14.  Aluno está para escola, assim como soldado está para ___________. 

15.  Lanterna está para pilha, assim como, vela está para _______________. 

16.  Avião está para aeroporto, assim como, barco está para _____________. 

17.  Tromba está para elefante, assim como, bico está para _______________. 

18.  Verão está para praia, assim como, Inverno está para ________________. 


