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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA 6 
 
Prática de Linguagem: Leitura/Escrita (autônoma); Análise linguística/semiótica. 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Estrutura composicional do texto; Ortografia; 

Coerência textual. 

 

Bruxas e Magos são personagens muito presentes em diversos contos, não é mesmo? 

 

1- Leia a história abaixo, que faz parte do folclore celta e que conta como surgiu o primeiro 

mago do mundo! 

 

Taliesien, o primeiro mago do mundo 
 

Na antiga Irlanda, dizia-se que o primeiro mago do mundo fora Taliesien. Ele era um belo 

jovem que trabalhava na casa da deusa da Terra e da fertilidade.  

Um dia, para recompensá-lo por sua dedicação, ela acendeu uma fogueira e, nela, colocou 

seu caldeirão mágico, dando início à preparação de uma poção que levou um ano para ficar pronta. 

Quando isso aconteceu, a deusa chamou Taliesien, apontou para o caldeirão e lhe disse: 

- Preparei a poção da sabedoria. Basta tomar três gotas desse líquido para ficar conhecendo 

todos os segredos do passado, do presente e do futuro. Mas você é jovem demais para saber os 

segredos de todos os tempos. Vou lhe dar apenas uma gota do tempo presente, para que você 

aprenda a viver da melhor forma possível. 

Acontece que Taliesien, percebendo que o fogo estava se apagando, abaixou-se para 

reavivá-lo. Ao fazê-lo, sem querer esbarrou no caldeirão e três gotas quentes caíram num de seus 

dedos. Instintivamente, ele levou o dedo à boca e bebeu as três gotas.  

A deusa da Terra enfureceu-se, pensando que o jovem havia feito tudo de propósito, e 

começou a ameaçá-lo:  

- Ah, seu garoto danado! Vou transformá-lo num arbusto, só para você aprender a me 

respeitar! 

Mas Taliesien, que agora tinha ficado poderoso, transformou-se num coelhinho e disparou 

para longe. Quando cansou de correr, virou um belo pássaro e saiu voando livre, feliz e, quando 

cansou de voar, virou um peixe e mergulhou num rio. 

O rio o levou para o mar, e Taliesien gostou tanto das criaturas marinhas e da vida aquática 

que permaneceu em forma de peixe por um longo tempo, até que um dia ele se distraiu e foi 

pescado. 
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Quando o pescador retirou os peixes da rede, reparou que um deles tinha a cabeça 

prateada, brilhante e não se debatia como os outros. Apanhou-o com cuidado para ver se já estava 

morto e percebeu que seus olhos pareciam humanos. Assustado, o pescador atirou o peixe de volta 

ao mar, mas, ao invés de desaparecer nas águas, ele se transformou num belo jovem, caminhou 

até o pescador e disse: 

- Eu morri e revivi. Obrigado por sua bondade. Sempre protegerei os pescadores de bom 

coração. 

E assim, Taliesien, o primeiro mago do mundo, que bebera três gotas da poção da 

sabedoria, saiu pelo mundo transformando-se em mamíferos, em aves e em criaturas aquáticas. 

Participou de guerras, auxiliou reis e foi o pai de Merlin, o conselheiro do rei Artur, o mago mais 

famoso da face da Terra. E, durante toda sua vida, Taliesien jamais esqueceu de enviar boa sorte 

e sabedoria aos pescadores, em homenagem ao homem que o devolveu ao mar e, com isso, o 

trouxe de volta à vida. 
Fonte: PRIETO, Heloisa. Lá vem a história outra vez: contos do folclore mundial.  

 

 

2- O que a deusa da Terra e da fertilidade preparou para Taliesien? 

 

(A) Uma fogueira mágica. 

(B) Uma refeição especial. 

(C) Uma poção da sabedoria que levou um ano para ficar pronta. 

 

 

3- Por que a deusa disse ao Taliesien que ele deveria tomar apenas uma gota da poção? 

 

(A) Porque ela não queria que ele fosse mais sábio que ela. 

(B) Porque ele poderia morrer se tomasse mais. 

(C) Porque ele era jovem demais para saber os segredos de todos os tempos. 

 

4- Por que Taliesien tomou três gotas da poção? 

 

(A) Ele não queria esperar. 

(B) Foi um acidente. 

(C) Ele queria ser mais poderoso e sábio. 
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5- Taliesien se transformou em vários animais. Numere a ordem correta das transformações: 

 

(   ) Peixe. 

(   ) Coelho. 

(   ) Pássaro. 

 

 

6- Conte o que aconteceu quando o mago se transformou em peixe. 

  

  

  

 

 

7- Por que Taliesien passou a proteger os pescadores? 

  

  

  

 

  


