
 

Avaliação Final - 1º Ano 

  Língua Portuguesa 

Nome _________________________________________________ Data ______________ 
 

 
A ursa Lulu 

 
A ursita Lulu vivia numa gruta com os seus pais. Era muito gulosa e 

adorava comer mel. 

Todas as manhãs, o papá urso e a mamã ursa iam até ao bosque 

buscar alimentos. Lulu ia com eles e saltava, corria, pulava até ficar 

cansada. Quando chegava a hora do almoço devorava tudo. 

Um dia decidiu ir sozinha buscar mel. Foi até ao bosque e viu uma 

colmeia numa árvore. 

Então tentou trepar à árvore mas escorregava sempre. A pobre ursita 

chorava. 

A égua Lita ajudou-a. Lulu subiu para o lombo da égua, esticou as suas patitas e 

chegou à colmeia. Começou a tirar mel e deu grandes bocados à sua amiga. As duas 

amigas estavam contentes. 

 
 1  Completa os espaços com palavras do texto: 

A ursita _______________ era muito _________________ e adorava ____________. 

Quando ia ao _____________ com os ______________ ela _______________, 

________________, __________________ até ficar __________________. 

Um dia, ___________________ ir __________________ buscar mel. A ______________ 

Lita ajudou-a. As duas __________________ ficaram ______________________. 

 
 2  Quem era a Lulu? 

_____________________________________________________________________ 

 3  Onde vivia a ursita? 

_____________________________________________________________________ 

 4  Lulu gostava muito de mel. O que é que ela decidiu fazer um dia? 

_____________________________________________________________________ 

 5  Quem a ajudou? 



_____________________________________________________________________ 

 
 6  Escreve verdadeiro (V) ou falso (F) nos : 
 

Lulu vivia numa gruta.       
  

Ela gosta muito de bolos.    
  

Lulu deitava-se no bosque.    
  

Ela decidiu ir sozinha buscar mel.      

 

 7  Ordena as frases segundo o texto (1, 2, 3, 4): 

 

   Um dia decidiu ir buscar mel sozinha. 
  

   Deu grandes bocados de mel à sua amiga. 
  

 1 Todas as manhãs, os pais ursos iam ao bosque. 
  

 A égua Lita ajudou-a a tirar o mel. 

 

 8  Completa como no exemplo: 
 

a manhã - as manhãs o anel - os ________________ 

o irmão - os ______________ a viagem - as ______________ 

o limão - os ______________ a mãe - as ________________ 

 

 9  Separa as sílabas das palavras: 
 

ursita _____________________  trepar _________________________ 

colmeia ____________________  alimentos _____________________ 

 
 10  Escreve frases com as palavras: 
 

bosque __________________________________________________________________ 

almoço __________________________________________________________________ 

 
 11  Vamos contar. 
 

Que achas que fizeram as duas amigas depois de terem comido o mel? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 


