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Actividade de compreensão oral – 2º ciclo 
 

A. Escuta com muita atenção a lenda contada por Luís Carmelo. 
 
B. Selecciona, para cada início de frase, a opção correcta. 
 

1. A lenda escutada é de origem 
a. africana. 
b. transmontana. 
c. indígena brasileira. 

 
2. O texto inicia-se com a apresentação de uma personagem: 

a. Laci, o Sol. 
b. Jaci, a Lua. 
c. Vitória, a Régia. 

 
3. Essa personagem, não sendo humana, é caracterizada como uma pessoa, pelo 

que está a ser 
a. comparada. 
b. adjectivada.  
c. personificada. 

 
4. A mesma personagem adora  

a. observar as estrelas. 
b. brincar com as ondas do mar. 
c. transformar as donzelas em estrelas. 

 
5. A segunda personagem do texto, Naiá, era 

a. namorada do Sol. 
b. filha do chefe de uma aldeia amazónica. 
c. sobrinha do mais forte guerreiro dos céus. 

 
6. Naiá era diferente das outras meninas da sua idade, porque preferia 

a. a solidão da selva. 
b. brincar com animais.  
c. brincar sozinha na sua cabana. 

 
7. Como Naiá amava a lua e queria estar perto dela, sonhava ser 

a. levada pelo vento. 
b. transformada numa estrela. 
c. embalada pelas águas do rio. 

 
8. Já jovem, à noitinha, Naiá costumava 

a. subir à montanha para observar a lua. 
b. reflectir junto às águas do rio Amazonas. 
c. subir à árvore mais alta para admirar a lua. 



9. Uma noite, Naiá subiu ao pico da montanha mais alta e tentou 
a. tocar flauta. 
b. alcançar o seu amado. 
c. abraçar todas as estrelas. 
 

10. Porque não conseguiu o que queria,  
a. chorou profundamente. 
b. andou perdida e infeliz pela floresta. 
c. regressou à aldeia, cheia de pena por ter fracassado. 

 
11. De repente, ao ver reflectida a imagem do amado nas águas do rio, Naiá 

a. entrou na água para o abraçar.  
b. sentou-se na margem para o admirar 
c. subiu a um ramo e, esticando-se para o tocar, caiu. 

 
12. As suas roupas tornaram-se pesadas. Por isso, Naiá 

a. afogou-se. 
b. libertou-se delas. 
c. voltou à margem.  

 
13. A expressão “fartas de beber da água do rio” significa que as roupas 

a. tinham sede. 
b. estavam molhadas. 
c. já não precisavam mais de ser lavadas. 

 
14. Lamentando o sucedido a Naiá, Jaci transformou-a numa estrela 

a. do rio. 
b. do céu. 
c. das águas. 

 
15. Esta lenda permite explicar  

a. a origem popular do nome Jaci. 
b. como surgiu a flor Vitória Régia. 
c. por que razão as estrelas amam a lua. 
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