
 

Ficha de trabalho de Português – 2º ano 

Nome ___________________________________________ Data ____ - ____ - _______

I 

1. Lê o texto. 

Um sorriso que não queria dormir 

 

No Circo Chinfrim viveu um palhaço que se chamava Atchim. Era um palhaço muito alegre que  

tinha um sorriso muito, mas mesmo muito bonito, um sorriso lindo que sorria e fazia com que 

todos sorrissem ao vê-lo.  

Ora, certa noite, foi o palhaço para a cama, depois de um dia cheio de trabalho, e disse ao  

sorriso:  

– Agora, juízo. Toca a dormir.  

Mas, veja-se bem, o sorriso não estava com vontade nenhuma de dormir e não parou de  

sorrir e recusou-se a dormir. E fez mais, o malandro do sorriso: saltou para cima da almofada do 

palhaço e deixou-se ficar, todo contente, a sorrir.  

– Toca a dormir!  

– Não!  

– Toca a dormir! – repetia o palhaço, sem achar piada nenhuma ao malandro do seu sorriso  

que não parava de sorrir.  

– Amanhã – ameaçou o palhaço – não vais comigo para a arena do circo. Troco-te por outro  

sorriso, se não paras já de sorrir.  

Mas o sorriso não queria saber de ameaças […].  
Alexandre Honrado, 100 Histórias do meu crescer, 2.ª ed, ASA, 2004 (texto com supressões) 

 

2. Indica o nome:  

–  do circo. ___________________      – do palhaço. ___________________ 
 
 

3. Completa a afirmação.   

O palhaço era muito ___________________ e tinha um  _____________________________ 

_____________________. 

 
 

4. O que fazia o sorriso a quem o via? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



5. Assinala com X se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

 V F 

O palhaço foi deitar-se ainda de dia.   

O palhaço tinha tido muito trabalho durante o dia.   

Na cama, o palhaço conversou com o seu sorriso.   

 

 

5.1. Reescreve as frases que consideraste falsas de forma a torná-las verdadeiras. 

___________________________________________________________________ 

 

 

6. Qual foi a ordem que o palhaço deu ao sorriso?  

 

 

7. Lê as frases. Ordena-as de 1 a 5 de acordo com os acontecimentos do texto. 

O palhaço mandou o sorriso dormir.   

O sorriso saltou para a almofada.   

O palhaço foi para a cama.   

O sorriso ficou a sorrir.   

O sorriso recusou-se a dormir. 

 

 

8. Assinala com X a afirmação correta. 

O palhaço começou a chorar devido ao comportamento do seu sorriso.   

O palhaço achou muita piada ao comportamento do seu sorriso.    

O palhaço não achou graça ao comportamento do seu sorriso. 

 

9. Refere quais foram as duas ameaças que o palhaço fez ao sorriso. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



II 

1. Substitui o símbolo  por r ou rr e escreve as palavras 

 

     

          so iso          pe uca   ba aca          malaba ista 

_____________ _____________      _____________  _____________ 

 

2. Escreve as frases, substituindo as imagens pelas palavras. 

 O palhaço usa um enorme     .  

___________________________________________________________________________ 

 A Beatriz pôs uma   muito bonita.  

___________________________________________________________________________ 

 

3. Copia do texto uma palavra com:   

– acento agudo. _____________________________   

– acento circunflexo. ______________________________ 

– til. ___________________________ 

 

4. Acentua as palavras corretamente.  
 

mascaras       magico       musica        espetaculo 

 

5. Completa as frases com determinantes artigos definidos.    

_________ palhaço foi para _________ cama.   

_________ sorriso não quis dormir e saltou para _________ almofada.  

 

 

5.1.  Escreve as frases no plural.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 



 
6. Lê as frases. Sublinha os determinantes artigos indefinidos. 

O palhaço tinha um sorriso muito bonito.  

Os alunos vestiram uns disfarces de palhaço muito engraçados.  

Uma criança foi ao circo e adorou os palhaços.  

 

 

 


