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  1. Lê com atenção o texto que se segue. 
 
 
 Era uma vez o Senhor ABC que gostava muito de letras, letras dessas de escrever palavras, o 

A, o B e o C e por isso lhe chamavam o Senhor ABC, era assim que era conhecido. Não quer dizer que 

ele desprezasse as outras letras do abecedário, as que vão desde o D até ao Z, mas toda a gente o 

tratava por Senhor ABC. 

 Chamavam-lhe assim, mas ele não se importava, até gostava, porque gostava muito das letras, 

gostava tanto que até falava com elas...Sim, senhor, falava com as letras e as letras falavam com ele 

e até tinha a arte de pôr as letras a falar umas com as outras. 

 O Senhor ABC era um velho professor primário que estava reformado, tinha levado toda a 

vida a ensinar letras às crianças, tinha ensinado pais e filhos a ler e a escrever. Explicando melhor: 

ensinara garotos que cresceram e foram pais, tinha sido também professor dos filhos dos seus 

primeiros alunos e, agora, na terra onde vive, já o visitam os netos dos seus primeiros alunos. 

 Esses netos e os seus próprios netos aparecem-lhe, até, com frequência para ouvir contar 

histórias que ele inventa e que têm quase sempre as letras como motivo principal, porque as letras 

continuam a ser a grande paixão da sua vida. Ele até costuma dizer: 

 - Gosto muito das letras e elas gostam de mim, são tão minhas amigas que até me ajudam a 

viver, é delas que eu vivo. Aparecem,  dou-lhes  um  arranjinho, embrulho-as e, depois, faço-as 

correr por aí, é disso que eu vivo e, por isso, estou muito agradecido às letras. 

 
 

Carlos Pinhão, O Senhor ABC, Caminho 
 

 
2. Assinala a resposta correcta. 
    O Senhor ABC era…  
    a) … um escritor.     5 
    b) … um professor.  5 
    c) … um jornalista.  5  
 
3. Explica por que motivo lhe chamavam assim. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 



 
 
4. “... na terra onde vive, já o visitam os netos dos seus primeiros alunos." 
 
4.1. Justifica porquê. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
5. O Senhor ABC tem umas amigas especiais. Diz quem são. 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
6. Que outro nome se pode dar ao Abecedário? 
______________________________________________________________________ 

 
7. Nomeia: 

§ O autor do texto: __________________________________________________ 

§ A obra de onde o texto foi extraído: ___________________________________ 

 
O ALFABETO 

 
1. Completa a frase: 
 

• O alfabeto é formado por uma sequência de _________ letras, das quais ________ 
são vogais e _______ são consoantes.  

 
1.1. Preenche o quadro que se segue, distinguindo, em cada palavra, as vogais e as   

Consoantes. 
 

 Vogais Consoantes 
lição   
grito   
mostrar   
dizer   

 
1.2. Coloca por ordem alfabética as seguintes palavras: 

      
 
 
 
__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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lição, ciência, passáro, sentimento, necessidade, gráfico, máximo, sensibilidade, caçador, transgressão, 
exclamar 


