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Grupo I – Leitura 

 

1. Completa os espaços em branco, de forma a dar sentido e veracidade às 

seguintes afirmações: 

1.1. O primeiro capítulo da obra de Agustina _________-Luís tem o título 

“_____________”. 

1.2. Lourença tinha __________ irmãos: ____________, ____________ e 

___________. 

1.3. Aquilo que mais gostava de fazer era _____________ maçãs e deitar-se 

para ___________. 

1.4. Não gostava de __________ que se pusesse entre ela e a ___________. 

1.5. Ela era uma menina ______________ e sossegada. 

1.6. Lourença era conhecida por __________ ____ ________ porque gostava 

de dar dentadinhas nas __________ e deixá-las onde estavam. 

1.7. ___________ era o irmão mais ____________, com 12 anos, Falco, que se 

chamava _____________, e uma ___________, muito mais __________, 

a Marta. 

1.8. Aos quatro anos, ______________ cortou o cabelo e parecia um 

________________. 

1.9. O tio António convenceu _____________ de que ela era uma 

___________ moderna. Lourença achava que o seu tio ____________ era 

um bocado ___________, mas divertido. 

1.10. Lourença e a sua família viviam numa ___________ pequena que 

_____________ a casa dos sete ____________. 
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2. De acordo com o momento do texto que acabaste de ler, assinala as 

afirmações seguintes como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

 

2.1. O pai de Lourença comprava serpentinas e confettis no Carnaval. ____ 

2.2. Para se parecer com uma cigana, Falco pintou Lourença com tintura de iodo 

diluída em água. ____ 

2.3. A mãe de Lourença bateu no Falco. ____ 

2.4. Artur espreitava as irmãs quando elas estavam no quarto e fazia isso com 

muita habilidade. ____ 

2.5. O quarto de Falco era forrado com papel de parede com árvores castanhas 

e casinhas. ____ 

2.6. A dentes de rato dormia sozinha no seu quarto. ____ 

2.7. Quando fez cinco anos, Lourença afirmou que queria continuar a ter grades 

na sua cama. ____ 

2.8. Mesmo sendo nova demais, Lourença assistia às aulas de Falco. ____ 

 

3. Responde, de forma completa, às seguintes questões sobre o texto. 

 

3.1. Aos seis anos de Lourença, o pai mudou a família para uma terra muito 

especial. Como é descrita essa terra? 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

3.2. Explica por que razão a professora se sentia aborrecida e incomodada com 

Lourença. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________. 
 

3.3. Quem acompanhava a dentes de rato até ao colégio? Fazia-o com cuidado? 

Justifica a tua resposta com uma frase do texto. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

_______________________________________________________. 

3.4. Na nova terra onde vivia a família de Lourença, o que acontecia à quarta- 

-feira? 

_______________________________________________________. 

 

 
 
 
 



 
Grupo II – Conhecimento Explícito da Língua 

 

1. Consulta o Dicionário de Língua Portuguesa e regista o significado das palavras 

seguintes: 

1.1. centopeia - ________________________________________________ 

1.2. jangada - __________________________________________________ 

1.3. piroga - ___________________________________________________ 

1.4. transatlântico - _____________________________________________ 

1.5. tombadilho - _______________________________________________ 

1.6. galera - ___________________________________________________ 

 

 

 

2. «A mãe procurava fazer de Lourença uma menina maravilhosa; escolhia para ela 

vestidos com florinhas, soltos como camisas, o que a aborrecia. Sonhava usar 

modas extraordinárias e saltos altos, o que acontecia quando imaginava as 

peripécias das suas próprias histórias antes de sair da cama. A famosa cama era 

como um palco em que os travesseiros eram personagens tão cheias de carácter 

como de lã de ovelha.» 

 

2.1. Retira do excerto transcrito: 

 

um nome próprio ___________________________ 

seis adjectivos 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

sete nomes comuns concretos 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2.2. Indica o tempo e o modo das formas verbais sublinhadas. 

_________________________________________________________. 


