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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 22  

DISCIPLINA Português Língua Não Materna - Intermédio 
ANO(S) 1.º ao 9.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

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

• Gramática 
Reconhecer e utilizar conectores discursivos. 

 

OBJETIVO(S) 
COMUNICATIVO(S) 

 

 Falar sobre doenças e sintomas.  
Dar conselhos sobre cuidados a ter quando se toma medicamentos. 
 

 

Título/Tema do Bloco 

Na farmácia 

   
https://img.freepik.com  

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

 
1. Lê o folheto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Stopmentira 10 mg comprimidos 

 
Este folheto contém informações importantes para si. Leia 

atentamente. 

É  necessário utilizar  Stopmentira com precaução para obter os 

devidos resultados. 

1. O que é o Stopmentira e para que é utilizado 

Stopmentira é utilizado como substância ativa que atua aliviando a 

vontade de mentir e diminui o descontrole de dizer mentiras. 

O que precisa de saber antes de tomar Stopmentira 

Não tome Stopmentira: 

✓ se tem alergia à mentira; 

✓ se não mente porque lhe pesa a consciência; 

✓ se diz sempre a verdade. 

Stopmentira é recomendado para todos os tipos de mentirosos, mas 

a sua eficácia é maior em mentirosos compulsivos. Pode ser tomado 

por crianças e adultos. 

A vontade de mentir é reduzida logo após a primeira toma. 

 

 

 

 

 

 



 

                                         
 

Português Língua Não Materna – Intermédio - Bloco n.º 22    Página 2 de 2  

2. De acordo com o folheto indica se as afirmações são verdadeiras ou falsas. 

 

a) Stopmentira é um novo medicamento para a dor de cabeça.______ 

b) Quem tem alergia à mentira não pode tomar este medicamento. _______ 

c) Stopmentira é um xarope. _____ 

d) É recomendado para todos os tipos de mentirosos. _____ 

e) Só os adultos é que podem tomar Stopmentira. ____ 

f) Os efeitos só aprecem após o segundo comprimido. _______ 
 

1º ciclo X 

2º ciclo X 

3º ciclo X 

3. Coloca os conectores nos espaços adequados. 

Nota: Há dois conectores a mais. Não vais precisar deles.  

sempre    porque    antes    quando    ou    mas 

a) Todos se riam do rapaz ___________ ele só dizia mentiras disparatadas. 

b) O capitão passou pela farmácia ___________ de lá levar o filho. 

c) O rapaz acabou por dizer a verdade,   __________   não foi por causa dos elementos químicos 

dos comprimido. 

d) Esta história mostra o que devemos fazer __________ encontramos um mentiroso: mentir-lhe 

também! 

 

Exercício adaptado, Martins, Ana Sousa, Contos com nível, Lidel, 2017, pg.40. 

 

  

   

   

   

  

 

 

 

 

 


