
IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

 

NOME: _____________________________________________________ 

 

DATA ____/____/____    ANO DE ESCOLARIDADE: _______ 

 

ESCOLA: ________________________________  ANO LECTIVO: __________ 

 

 

CLASSIFICAÇÃO/ABSTRACÇÃO 

 

 

 

1. Os pássaros rastejam? 

2. Os gansos caminham? 

3. Os peixes nadam? 

4. A colher serve para escrever? 

5. O sol nasce à noite? 

6. A luz vermelha do semáforo significa paragem? 

7. O gato pode correr? 

8. Os barcos andam por terra? 

9. Os carros andam na estrada? 

10. O gelado come-se quando faz frio? 

11. Dormimos sempre de dia? 

12. Vestimos o pijama à noite? 

13. Estudamos no hospital? 

14. O médico cura os doentes? 

Lê e responde rapidamente sim ou não 



15. O mar é de cor amarela? 

16. A montanha é roxa? 

17. Os olhos servem para comer? 

18. A boca serve para ver? 

19. O nariz serve para cheirar? 

20. Os bombeiros apagam o fogo? 

21. O cão faz ui-ui? 

22. O pastor cuida das abelhas? 

23. O pato faz quá-quá? 

24. A mesa é de papel? 

25. Acendemos a luz quando está frio? 

26. Apagamos a luz quando está claro? 

27. Eu ando com os pés? 

28. As unhas estão na cara? 

29. A língua está na boca? 

30. O joelho está na perna? 

31. No Inverno vamos esquiar na neve? 

32. Os cães falam? 

33. A maçã é um animal? 

34. O limão é doce? 

35. O café é amargo? 

36. O açúcar é doce? 



37. A égua tem cornos? 

38. O cão é um animal doméstico? 

39. O peixe tem asas? 

40. O mar tem ondas? 

41. O rio é preto? 

42. O gato fala? 

43. O caçador pesca peixes? 

44. O enxame tem muitas vacas? 
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CATEGORIZAÇÃO/ABSTRACÇÃO 

 

 

 

 

         Ex: Água quente.   Água fria. 

1- É simpático.    _________________________________ 

2- Está alegre.    _________________________________ 

3- Alimentos crus.   _________________________________ 

4- Pão mole.    _________________________________ 

5- Fechar a porta.   _________________________________ 

Escreve a frase com significado contrário 

correspondente. 

 



6- Pôr a mesa.    _________________________________ 

7- Terminar o trabalho.  ______________________________ ___ 

8- Separar as folhas.   _________________________________ 

   10- Arrumar os brinquedos.  _________________________________ 

11- Abrir o armário.   _________________________________ 

12- Saia curta.    _________________________________ 

13- Mãos limpas.   _________________________________ 

14- Cabelo escuro.   _________________________________ 

15- Atirar a bola.   _________________________________ 

16- Dia frio.    _________________________________ 
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CATEGORIZAÇÃO/ABSTRACÇÃO – NÍVEL I 

 

 

 

 

 

 

Ex: azul  --  amarelo  --  doce  --  verde 

Doce é diferente porque não pertence à classe das cores. Pertence à classe 

dos sabores. 

 

1. gato  --  sombra  --  cão  --  rato 

2. comboio  --  bicicleta  --  bola  --  camião 

3. papel  --  lápis  --  borracha  --  bolo 

4. livro  --  gelado  --  pão  --  maçã 

5. laranja  --  batata  --  uva  --  banana 

6. camisa  --  chinelos  --  sapatos  --  pantufas 

7. João  --  Pedro  --  Marta  --  Ricardo 

8. boneca  --  bola  --  lâmpada  --  corda 

9. telefone  --  cadeira  --  sofá  --  banco 

10.  braço  --  cabeça  --  relógio  --  pé 

        Lê com atenção e diz ou assinala qual a palavra que não tem 

relação com as outras. Justifica porquê. 



11.  luvas  --  sapatos  --  botas  --  jarra 

12.  Sábado  --  Domingo  --  Fevereiro  --  Segunda  

13.  baleia  --  serpente  --  golfinho  --  tubarão 

14.  Lisboa  --  Portugal  --  Espanha  --  França  

15.  Outono  --  Julho  --  Verão  --  Primavera 

16.  verde  --  vermelho  --  preto  --  escuro 

17.  alface  --  agrião  --  sopa  --  cenoura  

18.  Janeiro -- Março -- Outono -- Julho 

19.  Primavera -- 2ªfeira -- Inverno -- Verão 

20.  Abril -- Maio -- Sábado --Setembro 

21.  Dezembro -- Domingo – Fevereiro -- Maio 

22.  5ª feira -- Domingo -- 4ª feira – Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


