#ESTUDOEMCASA
BLOCO N.º 34
ANO(S)

DISCIPLINA Português

5.º e 6.º

• Educação Literária
- Ler integralmente textos literários de natureza narrativa.
- Reconhecer a estrutura e os elementos constitutivos do texto narrativo: personagens,
narrador, contexto temporal e espacial, ação.
- Interpretar o texto em função do género literário.
-Explicitar recursos expressivos utilizados na construção dos textos literários.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS • Leitura
- Reconhecer a forma como o texto está estruturado.
- Fazer inferências, justificando-as.
- Realizar leitura em voz alta, silenciosa e autónoma.
- Utilizar procedimentos de registo e tratamento de informação.
• Gramática
- Identificar a classe de palavras: pronome indefinido.

Título/Temas do Bloco

Ulisses. Pronomes Indefinidos.
Tarefas/ Atividades/ Desafios
O gigante Polifemo
Bom, primeiro resolveram retemperar as forças perdidas após tantos sustos e tanta aflição. […] Depois
pegaram num tronco de árvore fina que ali encontraram e afiaram-no muito bem na ponta. Nas cinzas da
fogueira tornaram essa ponta incandescente. E então, todos à uma, apontando a ponta ardente na direção
do único olho do gigante adormecido, exclamaram UM… DOIS… TRÊS! E espetaram o tronco no olho mesmo a
meio da testa!
O ciclope acordou aos urros, e mais furioso ficou quando percebeu que estava cego! Dava pulos tão grandes
que batia com a cabeça no teto, batia com a cabeça nas paredes e batia com a cabeça no chão!!!
Ainda matou alguns homens com esta sua fúria.
No meio da noite cerrada, os seus urros e gritos ecoavam de uma forma tremenda.
Ele atroava os ares:
– Acudam, meus irmãos! Acudam, meus irmãos!
Os ciclopes das outras ilhas acordaram estremunhados e disseram uns para os outros:
– É o Polifemo que está a chamar por nós, e está a pedir socorro. Temos de ir lá ver o que é, temos de lhe
acudir!
E levantaram-se todos, e deitaram-se todos ao mar, e chegaram todos à porta da gruta onde morava o
Polifemo. Chegaram escorrendo água e frio e ansiedade.
Disse um: – Metemos o pedregulho dentro!
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Responderam os outros: – Não, não. Olha que ele pode estar com um dos seus ataques de mau génio e nós
é que sofremos. Vamos perguntar o que lhe está acontecendo, e depois veremos.
E assim fizeram. A conversa que se seguiu foi esta:
– Ó Polifemo, o que tens?
– Ai, meus irmãos, acudam-me, acudam-me!
– O que foi, Polifemo?
– Ai, meus irmãos, acudam! Ninguém quer matar-me…
– Pois não, Polifemo, ninguém te quer matar.
– Não é isso, seus palermas! O que eu estou a dizer é que Ninguém está aqui e Ninguém quer matar-me!
– Pois é, rapaz! É o que nós estamos a perceber muito bem: ninguém está aqui e ninguém te quer matar…
– Não é isso, seus idiotas.
E não havia maneira de se entenderem uns com os outros. Quando os ciclopes perceberam que o Polifemo
estava já muito zangado, dizendo sempre aquelas mesmas coisas que eles já tinham ouvido, escorrendo ainda
água e frio se foram retirando para as suas cavernas das outras ilhas, comentando entre si: “Ora esta! Que
ideia, no meio da noite cerrada acordar-nos assim para nos dizer que ninguém estava lá e ninguém o queria
matar… Coitado! Com certeza estava com alguma dor de dentes!”
Maria Alberta Menéres, Ulisses, 39.a ed., Porto, Porto Editora, 2020, pp. 33-37 (texto com supressões)

1. Lê o excerto retirado da obra Ulisses, atentamente, e responde às questões seguintes.
a)

Localiza a ação do excerto transcrito no tempo e no espaço.

b)

Refere as personagens intervenientes no excerto anterior.

c)

Indica duas características físicas de Polifemo.

d)

Explica, por palavras tuas, como é que Ulisses e os seus companheiros conseguiram livrar-se
de Polifemo.

e)
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Indica dois adjetivos que caracterizem Ulisses psicologicamente, tendo em conta as suas
atitudes.

f)

Reconta, sucintamente, a conversa entre Polifemo e os outros ciclopes.

2. Sublinha os pronomes indefinidos presentes nas frases
a)

Alguém viu o meu livro do Ulisses?

b)

Ninguém ouviu falar desse livro.

c)

Adoro as aventuras deste herói. Contas-me algumas?

d)

Os troianos adoravam vencer Ulisses, mas ainda nenhum conseguiu.

e)

Os marinheiros recolheram vários frutos e comeram-nos todos.

f)

Alguns ciclopes são violentos, outros são pacíficos.
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