3º
ANO

PORTUGUÊS
Nome :

RUBRICA :

INFORMAÇÃO :

Data : ___/___/____
• Lê o texto com atenção.

Histórias de moiras
Isto contava-se na minha terra, terra de mar. Havia quem
acreditasse. A minha terra é banhada por um rio sem nome e pelo
mar. É muito antiga! Tão antiga que as ruas velhas, cobertas de
areia, aos altos e baixos, ainda mostram buracos que eram
caminhos escondidos do tempo dos moiros.
Mas não é dos moiros que ainda hoje lá se fala. É das moiras. Há
tanta memória delas!
Até os pescadores se queixavam delas quando vinham do mar
com os cestos vazios.
À meia-noite é que elas aparecem. Põem-se a pentear e a cantar.
Têm uns cabelos muito compridos! Sentadas nas rochas… Vê-las é
uma perdição.
– Mas vossemecê viu? – perguntavam.
Ninguém tinha visto; porém, todos acreditavam que era
verdade.
Irene Lisboa

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO

1 – O que se conta no texto é… (V ou F)
verdadeiro.

uma lenda.

imaginado pelas pessoas.

2 – De acordo com o texto, o que podes dizer sobre a terra onde isto
acontecia?
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3 – Falava-se lá muito de moiros e moiras. (S ou N)
Moiros são povos antigos que viveram naquela terra.
Moiras eram as mulheres e as filhas dos moiros.

Moiros e moiras nunca existiram em lado nenhum.

4 – Que se conta então das moiras?

5 – Alguém daquela terra já viu as moiras?

VOCABULÁRIO

6 – Na frase: Vê-las é uma perdição. A palavra perdição quer dizer… (X)
desejo muito grande.

desgraça.
GRAMÁTICA

7 – As moiras penteavam os cabelos.
Nesta frase os nomes são
O verbo é

e

.

.

EXPRESSÃO ESCRITA

8 – Imagina que vives nesta terra. Escreve uma carta a um amigo contandolhe estas histórias de moiras. Eis algumas palavras para te ajudar.
noite

mar
cabelos

rochas
medo

pescadores

curiosidade
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