Atividades de compreensão do texto
1.
Marque com um x as duas palavras no título que nos ajudam a confirmar a
relação entre as matas e a medicina:
a)

ervas/médico b) Brasil/africana

c) religião/ ervas

d) africana/ dono

2.
O rei ficou feliz por Ossain procurar hospedagem em seu palácio, pois “tinha
conhecimento dos seus feitos”. Diante da história de Ossain, podemos dizer que os
feitos eram (marque com um x):
a.
as palavras que ele dizia às pessoas
b.
as cidades que ele visitava
c.
as curas que ele realizava
3.
Leia o trecho: “Ossain, a palavra de rei nunca voltou atrás; muitas vezes, mais do
que se pode se tem: todo este reinado lhe pertence. Encaminhando-se para ele, tirou
sua coroa da cabeça e colocou-a na cabeça de Ossain, dizendo:” Os pronomes
destacados se referem à qual personagem do conto?
lhe - ________________

ele - _________________

a - ___________________

4.
No Oriente, havia um objeto usado como moeda: a conha. A mais importante
delas chamava-se cauri, uma conha branca ou amarelo-clara do tamanho de uma
amêndoa. Essas conchas foram usadas na África antes do século XIV até o século XX.
Os cauris costumavam ser furados e amarrados em conjunto. Foi uma moeda
importante em todo mundo. No texto, quanto Ossain cobrou para curar o rei?
5.
Qual o sentido da expressão “Ossain, a palavra de rei nunca voltou atrás”, usada
pelo autor?
6.

No texto, qual a justificativa para Ossain cobrar o trabalho feito para sua mãe?

7.
Leia o trecho: “Dali fizeram um rateio e conseguiram sete cauris que colocaram
no chão, no lugar indicado por Ossain, que apanhou o dinheiro, fez o preceito que
devia e em seguida deu o remédio à velha, que duas ou três horas depois achava-se
completamente boa. Ossain, quando viu que a velha estava fora de perigo, despediu-se
dela, dos seus irmãos e de todos.” Aqui, temos palavras que retomam a mãe de Ossain.
Quais são elas?

8.
No final do texto, Ossain diz que não pode ficar com a mãe porque é ewê (a
folha). Ewê, na religiosidade africana, é a força das folhas, força essa que dá vitalidade
aos Orixás. Use sua imaginação e levante hipóteses: o que ele quis dizer com isso?

