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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 01  

Português Língua Não Materna 
Nível Intermédio 

 
ANO(S) 1.º e 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Aprendizagens Essenciais  

• Leitura  
Identificar as principais linhas temáticas a partir da leitura de textos 
variados.   

• Escrita  
Dominar técnicas de redação de sumários e relatórios; textos narrativos e 
descritivos.  

 

 

Título/Tema(s) do Bloco 

As aparências iludem. As expressões idiomáticas. 

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 

A. Lê o texto. 
 

As expressões idiomáticas 

 

Falar pelos cotovelos 

"Falar pelos cotovelos" é uma expressão que se utiliza quando nos queremos referir a alguém que fala muito 

e sem parar. A origem nasceu no gesto que estes faladores excessivos utilizam para chamar à atenção: tocar 

a pessoa no cotovelo. 

Se alguém fala muito, rapidamente o assunto perde o interesse. Muitas vezes, instintivamente e sem pensar, 

a pessoa que está a falar toca no cotovelo da pessoa que está a ouvir para a chamar à atenção. 

Perceberam ou é preciso tocar-vos nos cotovelos e repetir tudo outra vez? 

Ciberescola, http://www.ciberescola.com/index.php?action=test&id=477327  
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B. Coloca um X na opção correta. 

A Maria fala pelos cotovelos. 

A Maria mexe os cotovelos quando fala._____ 

A Maria é muito faladora._____ 

A Maria mexe os braços e as mãos porque não consegue falar._____ 

A Maria está a dançar com os braços no ar. _______ 

 

C. Lê as expressões idiomáticas e seu significado. 

• Expressão idiomática: Entrar com o pé direito. 

Significado: Ter sorte 

• Expressão idiomática: Pôr os pontos nos is. 

Significado: Esclarecer bem as coisas 

• Expressão idiomática: Ter uma pedra no sapato. 

Significado: ter um problema para resolver 

 

C.1   . Coloca um X na opção correta. 

a) O futebolista entra com o pé direito no campo de futebol. 

1- O futebolista vai ter azar no jogo. ____ 

2- O futebolista não se quer magoar nos pés. ____ 

3- O futebolista gosta de mostrar a sapatilha nova. ____ 

4- O futebolista acredita que vai ter sorte durante o jogo. ____ 

 

b) Quando o Paulo tem dúvidas sobre alguma coisa, gosta de pôr os pontos nos is. 

1- O Paulo gosta de desenhar os pontos em cima dos is.____ 

2- O Paulo gosta sempre de perceber bem as coisas. ____ 

3- O Paulo sabe todas as palavras que têm i. ____ 

4- O Paulo, quando não entende alguma coisa, não se informa sobre o assunto. ____ 

 

c) A Rita não sabe a tabuada; por isso fazer contas de multiplicar é uma pedra no seu sapato. 

1- A Rita faz as contas com pedras.____ 

2- A Rita  usa a tabuada para contar as pedras._____ 

3- A Rita não sabe a tabuada e, para fazer as contar de multiplicar, tem que resolver esse problema, ou 

seja, tem que aprender a tabuada._____  

4- A Rita não sabe a tabuada e gosta de resolver problemas.______ 


