
 

13  ALFP3EMA_20130172_FichCons © Porto Editora 

 
 

Português 

Nome:_____________________________________________ Data: ____-____-____ 

   

   

Centopeia 
 

 

1 
 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 

 

Era uma vez uma centopeia muito simpática que eu conheci nas férias da 
Páscoa. 

Convidei-a várias vezes para jantar mas ela nunca aparecia. Quando acabava de 
apertar os cordões do centésimo sapato do centésimo pé, já eram horas de 
começar a desapertar os do primeiro para se ir deitar. 

Um problema! Quando calçava só cinquenta sapatos tinha tempo de sair para 
tomar um café ou um sorvete; mas nesses casos, como ela mesmo dizia, 
lamentando-se, não passava de uma cinquentopeia. 

Uma vez passei por ela na rua e era uma quarenta-e-setepeia. Ia tão 
envergonhada que eu fiz de conta que não a vi. 

 
Álvaro Magalhães, Histórias pequenas de bichos pequenos, 12.a ed., Edições ASA, 2009 

 

Depois de leres o texto com atenção, responde às seguintes questões: 

 

1. Em que estação do ano o narrador conheceu a centopeia? 

________________________________________________________________ 

 

2. O narrador convidou várias vezes a centopeia para jantar e ela nunca apareceu. 
Assinala com X o motivo, de acordo com o texto. 

A centopeia não tinha sapatos para todos os pés. 

A centopeia ficava doente. 

A centopeia atrasava-se a apertar os cordões. 

A centopeia recusava o convite. 

3. Quando calçava cinquenta sapatos, a centopeia conseguia ir à rua tomar um 
café ou comer um sorvete. Imagina outras atividades que ela podia fazer 
gastando o mesmo tempo e escreve-as. 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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4. Achas que a centopeia tinha orgulho de ser uma centopeia? Justifica a tua 
resposta. 

________________________________________________________________ 

 

5. A última vez que o narrador viu a centopeia, ela era uma quarenta-e-setepeia. 
Porquê? 

________________________________________________________________ 

 

6. Da última vez que o narrador viu a centopeia fez de conta que não a viu. 
Assinala com X o motivo da atitude do narrador. 

Porque estava ofendido por ela ter faltado aos jantares. 

Porque queria evitar que ela se sentisse mal. 

Porque era mal-educado. 

Porque não queria ser visto a falar com ela. 

 

7. Escreve os nomes da centopeia se saísse calçada com: 

60 sapatos _____________________ 88 sapatos _________________________ 

 

8. Copia o 2.° parágrafo do texto, passando as formas verbais que estão no tempo 
passado para o tempo presente. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. Completa as frases com as formas do verbo calçar no tempo presente do 
indicativo. 

Eu ____________________ as sapatilhas. 

Eu e a minha irmã ____________________ as sapatilhas. 

Tu ____________________ as sapatilhas. 

Tu e o Rui ____________________ as sapatilhas. 

A Joana e o irmão ____________________ as sapatilhas. 

A Joana ____________________ as sapatilhas. 

 

10. A centopeia sofria muito com o seu problema e tentou resolvê-lo pedindo ajuda 
a um médico, a um sapateiro e a um mendigo. 

Escreve um texto, numa folha à parte, contando o encontro da centopeia com 
cada uma das personagens e o conselho que cada um deles lhe deu. 


