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Lê o texto com muita atenção.

Chamo‐me António, tenho dez anos, uma vida simples e feliz.
E para a minha felicidade ser completa não é preciso muita coisa.
Querem ver?
Vou aí pelos campos fora e brinco com todos os meninos que encontro pelos caminhos.
‐ Eh, Francisco, deixas‐me jogar ao pião?
‐ À vontade.
‐ Eh, Manuel, passa a bola…
E ele passa.
Depois paro ao pé dos animais que por aí andam no trabalho ou na pastagem e falo com eles.
Ou então passo‐lhes a mão pelo lombo e eles ficam todos contentes. Acontece com os bois do João,
com a cabrinha da Teresa e com as ovelhas do Zé Gato, de barrigas cheias de ervas.
Todos os cães abandonados andam à minha volta a ver se os adopto. Ainda seria capaz de ficar
com um. Mas qual deles escolher? Não fico com nenhum, assim todos têm igualmente direito ao meu
pedaço de pão e à minha festa à volta do pescoço.
Depois vou à procura das coisas bonitas que há pelos campos: pedras engraçadas, flores secas,
ninhos redondos caídos no chão, um sapo escondido debaixo duma folha, um grilo a cantar num buraco
da parede, uma formiga pequena…
Vou pelos campos e farto‐me de amoras. Passo pelas vinhas e apanho uvas. Assim, vou
comendo todas as delícias que a natureza me oferece.

Maria Natália Miranda,
O Príncipe Barbas de Milho – Verbo (adaptado)

amoras: fruto da amoreira e de algumas silvas, (mûres).
festa: carícia
pastagem : terra com vegetação onde o gado pasta, (pâturage).
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1ª PARTE
Responde ao que te é pedido sobre o texto que acabaste de ler.
1‐ Como se chama a principal personagem do texto?

__________________________________________________________________________________

2‐ Transcreve do texto a expressão que indica que o menino tem mais ou menos a tua idade.

__________________________________________________________________________________

3‐ O que faz o António com os amigos que encontra pelos caminhos?

a. Assinala com

 o nome do amigo com quem jogava ao pião.

b.
Fernando

Francisco

Frederico

Fortunato

c. Assinala, também com

 o nome do amigo com quem jogava à bola.

Mário

Martinho

Manuel

Mariano
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4‐ Rodeia o conjunto de palavras onde estão os nomes de todos os animais domésticos referidos
no texto.
Vacas
Carneiros
Galinhas
Gatos

Coelhos
Patos
Perus
Galos

Bois
Cabrinhas
Ovelhas
Cães

5‐ Completa com V (verdadeira) ou F (falsa).
Dou um grito para os assustar.
Paro ao pé dos
animais que
andam no
trabalho ou na
pastagem e…

Faço‐lhes uma pequena carícia.
Vou apanhar erva para eles comerem.
Passo‐lhes a mão pelo lombo.
Tiro‐lhes as cordas que os prendem.

6‐ Que fazia o menino aos cães sem dono que encontrava na rua?

__________________________________________________________________________________

7‐ Ordena as afirmações seguintes de 1 a 5, conforme o desenrolar do texto.
O menino observa o sapo escondido debaixo duma folha.
Alimenta e faz festas aos cães sem dono que andam na rua.
O António considera‐se uma criança feliz.

Gosta de falar com os animais que andam nas pastagens e de lhes fazer algumas
carícias.
É seu hábito passear pelos campos e brincar com os amigos que encontra.
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Responde às questões seguintes sobre o funcionamento da Língua Portuguesa.
1‐ Assinala com

 a frase que tem o mesmo sentido de :

“… passo‐lhes a mão pelo lombo.”
… escovo‐lhes o lombo.
… sacudo‐lhes o lombo.
…faço‐lhes uma leve carícia.
2‐ Escreve palavras antónimas de :
contente ____________________
bonita ____________________
3‐ Organiza uma frase com as seguintes palavras e escreve‐a.
simples

o António

uma criança

e feliz

é

4‐ Completa as legendas com: o, a, os, as.

___

vaca

___

___

cães

___

coelho

galinhas

___

___

cabrinhas

Ovelha

5‐ Transcreve do texto as palavras que qualificam os nomes seguintes :
Flores __________________________________

5.1 Assinala com
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formiga ________________________________________

 a classe a que pertencem as palavras que transcreveste, na pergunta 5.

verbos

adjectivos qualificativos

nomes comuns

pronomes
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6‐ Assinala com

 a frase que tem o verbo no presente do Indicativo.
Aconteceu com a cabrinha da Teresa.
Acontece com as ovelhas do Zé Gato.
Acontecerá com os cães abandonados.

2ª PARTE
Completa a ficha com os teus dados pessoais.

Nome : ______________________________________________________
Nome
Apelido : ____________________________________________________
Data de nascimento : ____ de ___________________de _______
Naturalidade : _____________________________________________
desenha o teu rosto

Morada : ___________________________________________________

Características físicas (cabelo, olhos, boca, forma do rosto, corpo, alto, baixo, gordo,
magro, comprido, curto, redondo, fino)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Características psicológicas :
Gostos e preferências (brincar, comer, passear, praticar desporto, ir cinema)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Maiores qualidades (alegre, simpático, trabalhador, sensível, sábio)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Alguns defeitos (antipático, preguiçoso, comilão, vaidoso, molengão)
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
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