
 
Ficha de trabalho – Português 10ºano 

 

Roteiro Orientador 
 
Declaração – Acto escrito com o qual se declara algo, se prestam informações 
respeitantes a determinado assunto/matéria. 
 
Tipos de declaração Natureza Estrutura Características da 

linguagem 

 
Escrita 

• Declaração 
amigável 

• Declaração de 
presença 

• Declaração de 
frequência 

• Declaração de 
guerra 

• Declaração de 
serviços 

 
 
 

Oral 
• Declaração de 

testemunhas 
• Declaração do 

réu(tribunal) 
• Declaração de 

amor 
 

 
Formal 

• Assinatura 
• Carimbo 

 
Informal 

• Assinatura 
 
Formal 

• Veiculada 
pelos 
órgãos de 
informação 
num 
tribunal 

 
Informal 

• Declaração 
de amor 

 
Abertura 

• Identificação 
do 
declarante 

 
Encadeamento 

• Identificação 
de quem 
solicita a 
declaração 

• Finalidade a 
que se 
destina 

 
Fecho 

• Data 
• Assinatura 

do 
declarante 

 
• Registo de 

língua 
corrente 

• Utilização da 
denotação 

• Uso da 1ª e 
3ª pessoas 

• Uso de 
verbos 
declarativos 
(declarar, 
afirmar, 
garantir, 
atestar) 

• Introdução 
generalizador
a “Para os 
devidos 
efeitos…” 

• Uso da 
oração 
subordinada 
 integrante 

            introduzida 
por que 

• Utilização de 
vocabulário 
simples e 
adequado às 
situações 

        
 
Tipo de texto 

• Compromissivo 
• Declarativo 
 

   



 
 
Depois de leres o Roteiro Orientador, lê atentamente as seguintes declarações: 
 
Texto A 
 

 
Escola Secundária Amadeo de Souza – Cardoso 

 
Declaração de Presença 

 
Declaro que o aluno Carlos Manuel Pires do 10º Ano, Turma J de Escola 

Secundária Actor Vasco Santana, esteve presente nesta escola entre as 14 e 
as 18h, com o fim de participar no torneio inter-escolar de Andebol deste 
concelho. 
 

Porto, 20 de Abril de 2008 
 

O Presidente do Conselho Executivo 
_________________________ 

 
 
 
 
Texto B 
 
 

 
Clínica de S. João Baptista 

 
Declaração Médica 

 
Para os devidos efeitos se declara que João Costa e Silva, de 15 anos, 

portador do B.I. nº 4520772, não sofre de qualquer doença impeditiva de 
praticar natação. 

Mais se atesta que, devido à sua comprovada escoliose, esta prática lhe 
é recomendada. 

Faro, 4 de Março de 2008 
________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Análise Textual 
 

1- Refere o tipo de declaração correspondente aos textos A e B. 
• escrita                        ___ 
• oral                            ___ 
 

2- Os textos são do tipo 
• declarativo                 ___ 
• compromissivo          ___ 
 

3- Classifica-os quanto à sua natureza: 
• formal                         ___ 
• informal                      ___ 

 
4- Identifica nas declarações A e B : 

• os declarantes; 
• quem solicita a declaração; 
• finalidade a que se destinam; 
• data(s). 
 

5- Qual o registo de língua presente nas declarações? 
 
6- Faz o levantamento dos vocábulos específicos utilizados, tendo em 

conta a situação a que se destinam. 
 

 
Funcionamento da língua 
 
1- A declaração de presença é muito útil. 
1.1- Classifica morfologicamente as palavras sublinhadas. 
1.2- Coloca útil no grau superlativo absoluto sintético. 
1.3- Classifica sintacticamente todos os elementos constitutivos da frase. 
 
2- Relê os textos A e B 
2.1- Transcreve e classifica as orações introduzidas por verbos declarativos. 
 
3- Indica os actos de fala presentes em cada uma das frases que se 

seguem: 
 

a) Gosto de escrever declarações! 
b) Trouxe a declaração? 
c) Vou redigir uma declaração. 
d) É fundamental que redijas a declaração que te pedi! - disse o 

professor ao Paulo. 
e) Aconselho-te que entregues a declaração atempadamente.. 

 
 
 
 



 
4- Divide e classifica as orações das frases seguintes: 
 

a) O Pedro chegou à escola e entregou a declaração. 
b) Quando cheguei à escola, pedi uma declaração. 
c) Encontrei um amigo que tinha uma declaração médica. 
d) Se amanhã for ao médico, pedirei uma declaração. 
e) A minha falta está justificada, porque entreguei uma declaração 

ao Director de Turma. 
f) Sugiro que entregues a declaração.. 
g) Trouxe a declaração, mas o declarante não a assinou. 
 
 

Oficina de escrita 
 

Supõe que assististe a um conflito entre duas pessoas num café. 
Imagina que tens de declarar por escrito o que viste e ouviste.  

 
Elabora uma declaração escrita, dando a conhecer o teu testemunho. 
 
 

  
 


