Agrupamento de Escolas de Revelhe

Informação

EB1 de Boavista – Vila Cova

Avaliação Final - 3º Ano
Língua Portuguesa
Nome ____________________________________________________ Data ___________

I- Leitura do texto
O SONHO
Eu não estava a perceber nada, mas agradava-me ouvir aquela estranha conversa.
Sentámo-nos num penedo e o Nicolau, cada vez mais entusiasmado com as próprias palavras,
contou-me pormenorizadamente o plano que não havia de demorar muito tempo a pôr-nos a nadar
em dinheiro.
- Bem, a nossa sociedade tem de ser secreta, ninguém pode saber. Tem de ser um segredo entre
nós, um segredo tão bem guardado que nem a nossa sombra pode saber. Por isso temos de jurar.
Juras, Pedro?
E eu, concordando em absoluto com as palavras do Nicolau, jurei de olhos bem fechados e com os
dedos em cruz encostados à boca:
- Juro, pelas alminhas do outro mundo que vou guardar este segredo. E se falar, ceguinho seja eu!
O Nicolau repetiu as mesmas palavras. E nessa noite, alvoroçado com a riqueza que não tardaria,
custou-me a adormecer. Revirava-me na cama e sorria com os olhos fechados. Imaginava o espanto
de toda a gente quando eu e o Nicolau anunciássemos com grande solenidade: «pois é verdade! Nós
somos ricos!»
António Mota in Pedro Alecrim

II- Interpretação

1. Como se chamam as personagens deste texto?

2. De acordo com o texto faz a ligação correcta.
. banco

Sentaram-se num

.

. rochedo

. penedo

3. De acordo com o texto, assinala com um X as afirmações correctas.

Eu não estava a perceber nada da conversa.

Eu não queria ouvir a conversa.

O Nicolau mostrava pouco interesse.

O Nicolau estava muito entusiasmado com o plano.

Agradava-me ouvir aquela estranha conversa.

4. Explica por palavras tuas o que queria dizer o Nicolau com a seguinte expressão:
“...um segredo tão bem guardado que nem a nossa sombra pode saber.”

5. Quem disse a seguinte frase: “ E se falar, ceguinho seja eu!”?

6. Escreve V (verdadeiro) ou F (falso), de acordo com o texto, nas frases seguintes.
. com os olhos bem abertos.
. com os dedos em cruz encostados à boca.
. com os olhos bem fechados.

O Pedro

. com as mãos atrás das costas.
. com os dedos abertos.
. com os olhos semi-fechados.
. com os dedos em cruz encostados na face.

7. O Nicolau jurou o mesmo que o Pedro?
Justifica a tua resposta.

8. O Pedro nessa noite dormiu bem?
Justifica a tua resposta com frases do texto.

9. De acordo com o texto, assinala com X a frase que indica o sonho que o Pedro estava a ter.
Ele imaginava quando anunciassem:
nós somos pobres!
nós somos milionários!
nós somos ricos!
nós somos fortes!

10. O que imaginava o Pedro enquanto dormia?

11. Escolhe outro título para o texto.

12. Assinala com um X o autor do texto.
Maria Rosa Araújo

António Mota

III - Funcionamento da Língua
1. Assinala com X o grupo em que todas as palavras são polissílabos.

nada
tempo
cama
Nicolau
boca

penedo
dinheiro
palavras
fechado
entusiasmado

jurar
nadar
segredo
olhos
alminhas

2. Preenche os quadros em branco com os sinónimos das palavras que estão escritas no quadro.

alvoroçado

revirar

pormenorizadamente

anunciar

3. Escreve palavras da mesma família de “conversa”.

4. Assinala com um X o grupo em que todas as palavras são verbos.

sombra, segredo,
ser, ouvir, nada.

perceber, demorar,
jurar, falar,
adormecer.

guardar, riqueza,
cama, nadar, contar.

5. Preenche os espaços em branco com as palavras “Ontem, Hoje e Amanhã”, de modo a obteres
frases correctas.
irei anunciar o nosso segredo.
vou pensar no nosso plano.
fui ter com o Pedro.
6. Assinala com um X a classe a que pertencem as seguintes palavras: bem, grande e estranha.
pronomes

verbos

adjectivos

nomes

7. Completa o quadro colocando X nos devidos lugares (atenta no exemplo dado).

Nomes

Pedro
penedo

rã

Nicolau

cama

de animais

de coisas

de pessoas

X

8. Escreve a teu gosto, uma frase em que utilizes estes adjectivos: feliz e riqueza.

9. Assinala com X o quadrado correspondente ao número de parágrafos existentes neste texto.
9 parágrafos
5 parágrafos
8 parágrafos
6 parágrafos

IV- Desenvolvimento da escrita
Num pequeno texto diz o que farias se fosses muito rico. O que compravas? Que pessoas irias
ajudar?
(Título)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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