
 
 

Ficha  de Português – 3ºano 

Nome:_________________________________________   Data:___ / ___ / ___      

Lê o texto e depois responde ao que te é pedido. 

O galo da velha Luciana 

Há quem tenha um cão, um peixe, um gato, um pássaro ou outro 

bicho qualquer, que a todo o momento envolve com um enorme manto de 

carinho, um quentíssimo cobertor de amizade e uma rosa perfumada de 

ternura. 

A velha Luciana, baixinha, de rosto tisnado1 e cheio de rugas, de 

corpo magro e curvado com o peso dos muitos anos que carregava consigo, 

também tinha um bicho que estimava: um galo. 

 Sim, um galo. Um bicho esplêndido, em tudo igual aos outros galos. Tinha um par de 

patas e outro de asas, penas, bico e crista. No entanto, as cores que o vestiam não eram 

exatamente idênticas às dos outros galos que ciscavam nos caminhos e pátios e hortas do 

Lugar da Ordem, um pequenino povoado encaixado numa das encostas da Serra do Marão. 

 Uma terra com muitas hortas, campos, casas velhas, caminhos estreitos, e bastantes 

varandas floridas. 

 Uma velha aldeia, com um pequeno rio a correr vagarosamente lá ao fundo e a toda a 

volta cercada por muitos penedos e densos matagais, cobertos de neve, no tempo do Natal, 

e de ninhos, com o despertar da primavera. 

 As penas do galo da velha Luciana eram douradas e brilhavam nos dias de sol. O bico 

era azul, da cor do céu nos dias quentes de verão. E a crista roxa, sempre levantada, fazia 

lembrar a pétala de uma violeta gigante. 

 Nunca bicho semelhante aparecera naquela terra onde as raposas viviam por perto e 

os lobos uivavam nas noites de nevoeiro. 

António Mota, O galo da velha Luciana, Edições Gailivro, 2002 (excerto 

1 manchado 

 

1. Que tipo de texto acabaste de ler? Assinala com X a tua opção. 
 

texto narrativo                   texto informativo                         texto poético 

                                                      
 



 
 

2. Assinala com um X as opções que completam as frases de acordo com o sentido do texto. 

2.1. Luciana era uma senhora: 

 idosa e alta.  

 idosa, que ostentava no rosto as marcas dos muitos anos que já vivera.  

 jovem e baixinha. 

 idosa, de rosto tisnado e sem rugas. 

 

2.2. O galo da Luciana era igual a tantos outros galos porque: 

 

 era muito colorido, com penas douradas. 

 tinha umas asas muito fortes e voava pela aldeia. 

 tinha quatro patas, um par de asas e penas. 

 tinha um par de asas, um par de patas, penas, um bico e uma crista.  

 

2.3. O galo da Luciana era diferente dos outros galos porque: 

 não voava. 

 tinha penas compridas e um bico amarelo. 

 tinha penas douradas, um bico azul e uma crista roxa. 

 não tinha crista.  

 

 

3. O que fazia lembrar a crista do galo? Justifica a tua resposta com uma expressão do texto. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Descreve a aldeia onde a Luciana vivia, utilizando expressões do texto. 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________  



 
 

5. Na tua opinião, por que motivos as pessoas têm animais de estimação? 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 

 

Gramática 

1. Identifica a classe a que pertence cada uma das palavras da frase, assinalando 

com X no quadro. 

A velha Luciana tinha um galo. Ele era um bicho esplêndido. 

 

 A velha Luciana tinha um galo ele era esplêndido 

Nome          

Adjetivo          

Verbo          

Determinante 
artigo definido 

         

Pronome pessoal          

Determinante 
artigo indefinido 

         

 

2. Lê a seguinte frase. 

 

a. Reescreve a frase anterior, substituindo “O galo” por um pronome pessoal 

adequado. 

               _________________________________________________________________ 

 

b. Reescreve a frase na forma negativa. 

 

__________________________________________________________________ 

 

3. Lê o seguinte texto e sublinha os quantificadores numerais existentes. 

 

 

O galo tinha as penas douradas. 

 

“Trinta dias tem novembro, abril, junho e setembro, 

De vinte e oito, ou vinte e nove só há um, 

E os outros têm trinta e um.” 

 



 

 

 

4. Sublinha as formas verbais presentes na frase e escreve-as na tabela de 

acordo com a conjugação a que pertencem: 

 

A velha Luciana ficava a sorrir ao ver o seu galo cantar. 

 

 

5. Expande a seguinte frase:   O galo começou a cantar… 

 

Escrita 

Escreve um texto sobre um animal de estimação que tens ou que gostavas de ter. 

Descreve como ele seria, os cuidados que terias, as brincadeiras que poderiam fazer 

juntos, etc.  

 

___________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1.a conjugação 2.a conjugação 3.a conjugação 

ficava- ficar   

   



 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


