EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA DECLINAÇÕES
1. Insula parva (=pequena) est.
2. Insula rotunda et parva est.
3. Insulæ incola piger est.
4. Agricolae filius in schola est.
5. Magistra et puella in schola sunt.
6. Magistra in mensa, puella in cathedra est.
7. Piratae in silvis insularum ambulant.
8. Nautae et piratae in insulis ambulant.
9. Nautas et piratas in umbra silvarum video.
10. Incolae insularum nautae sunt.
11. Agricola insulam arat. (de ‘arare’ = arar)
12. Filii agricolarum insulas arant.
13. Ancilla reginae insulam arat.
14. Medicus in insula habitat. (de ‘habitare’ = habitar)
15. Ancillam et piratam in insula video.
16. Filius medici et filia nautae in insula habitant.
17. Medicus ancillam reginae curat. (de ‘curare’ = curar)
18. Regina ancillam laudat. (de ‘laudare’ = louvar)
19. Agricolae reginam insularum laudant.
20. Puerum et puellam medicus curat.
21. Procella in insulis periculum est.
22. Agricolae procellas in insulis timent. (de ‘timere’, pron: timére (temer)
23. Silvae umbra insulae incolis bona est.
24. Pluvia (=chuva) laetitia agricolarum est.
25. Verba reginae insulae incolarum laetitia sunt.
26. Agricola piger in umbra silvarum habitat.
27. Filius agricolae et filia medici in silvis insularum ambulant.
28. Magistrum et magistram, puerum et puellam in schola video.
29. Magistra discipulum laudat, quia (=porque) piger non est.
30. Magistri pigros discipulos non laudant.
31. Insularum incolae agricolas pigros non laudant.
32. Medicus in silva ambulat et agricolam pigrum curat.
33. Laudo medicum quia ancillam reginae curat.
34. Cur (=por que?) laudas medicum? Laudo medicum quia ancillas reginae curavit.
(curare, no passado)
35. Agricolae filius nautam laudat quia piger non est.
36. Agricolae in insulis, piratae in silvis habitant.
37. Magister et magistra in mensa, discipuli et discipulae in cathedris sunt.
38. Nautae divitias Athenarum laudant.
39. Nuptiae reginae laetitia agricolarum sunt.
40. Regina insularum agricolas laudat quia pigri non sunt, sed (=porém) piratas non laudat.

