
 

 O motard Cristiano 

 

Eu adoro motas porque 
gosto de sentir o vento na cara. 
Nunca andei de mota, mas é 
parecido com andar de 
bicicleta. 

Quando eu for grande, 
quero comprar uma mota 
vermelha, preta e branca.  

Vou comprar um 
capacete amarelo esverdeado 
para combinar com a mota, 
roupa de competição e botas 
pretas. Esta roupa é reforçada 
com partes de metal e outros 
materiais que servem para 
proteger o corpo no caso de 
haver um acidente. 

Para andar de mota, o 
corpo tem que ser protegido, 
porque se houver um acidente, é mais perigoso do que um acidente de carro. Nos 
carros, a carroçaria e o airbag protege o corpo dos condutores e passageiros, mas as 
motas não essas partes. Por isso os motards devem usar capacete (é obrigatório), 
roupas de cabedal, luvas, botas para protegerem o corpo. 
 Gostava de convidar amigos e amigas para andar de motas à volta da ilha 
porque os desfiles de motas são muito bonitos: há várias marcas de motas, as roupas 
e os capacetes são diferentes e alguns motards têm tatuagens bonitas. 

Depois do passeio, podíamos fazer um churrasco no telheiro da minha casa e ir 
ver corridas da taça do mundo de mota na televisão. Depois do churrasco, fazíamos 
uma festa com música e luzes coloridas. 

 
OBS: Um motard é uma pessoa que gosta muito de motas e normalmente compra uma mota 

bonita. 
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Palavras com mp/mb 
 

Algumas palavras têm os sons iguais, mas que se escrever de forma diferente. Por exemplo, 
existem palavras que se escrevem com am, em, im, om, um e outras com an, en, in, on, un.  

Existem algumas regras que justificam essas escritas: 

 No fim das palavras, usamos o m; 

 No meio da maior parte das palavras usamos um n; 

 Antes do p e do b usamos um m. 
No texto do Cristiano, aparecem várias palavras com esta última regra: 
 

 Competição 

 Combinar 

 Comprar  

 

O que fizemos no texto do Cristiano: 
 

 Corrigimos os erros 

 Acrescentámos o texto 

 Melhorámos a pontuação 

 Esclarecemos ideias 

 


