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Leia o texto seguinte com atenção.  
Consulte o vocabulário apresentado a seguir ao texto. 

 

 

TEXTO 1 
Havia três rios irmãos: o Tejo, o Guadiana e o Douro, que combinaram deitar-se a 
dormir, dizendo que o que acordasse primeiro partiria logo para o mar. O Guadiana foi 
o primeiro que acordou; escolheu lindos sítios e partiu de seu vagar1. O Tejo acordou 
depois e, como queria chegar ao mar antes do Guadiana, largou mais depressa, e já as 
suas margens não são tão belas como as daquele. O Douro foi o último que acordou, por 
isso, rompeu por montes e vales, sem se importar com a escolha, e eis porque as suas 
margens são tristes e pedregosas. 

 
Teófilo Braga (ed.), Contos Tradicionais do Povo Português, 
vol. 2, 6.ª ed., Dom Quixote, Lisboa, 2002 (adaptado) 

 
VOCABULÁRIO 
1.partiu de seu vagar – saiu com calma. 
 
 
1. Assinale com X as afirmações verdadeiras (V) e as afirmações falsas (F), de acordo 
com o sentido do Texto. 
 

Afirmações  V   F 
Os três rios queriam partir para o mar   
Os rios eram primos   
As margens do Guadiana são mais bonitas do que as do Douro.   
O Guadiana teve mais tempo para chegar ao mar   
O Tejo saiu antes do Guadiana.   
O Douro saiu com calma   
O Guadiana foi o segundo a acordar.   
 
 
2. Faça corresponder a cada um dos elementos da coluna A o elemento da coluna B que 
permite formar uma frase, de acordo com o sentido do Texto.  
Siga o exemplo e complete a tabela.       
 
 Coluna A 

a.  Cada um dos rios queria acordar cedo,... 
b. O Tejo e o Douro estavam a dormir,... 
c.   O Tejo largou depressa,... 
d. O Douro não escolheu um bom caminho,...

 Coluna B 
 ... quando o Guadiana acordou. 
 ... por isso, seguiu por montes e vales
a.  ... para cumprir o combinado 
 ... pois já o Guadiana tinha partido. 

 
 
 
3.  Copie do texto uma expressão que justifique a afirmação seguinte: 

 
“O Douro foi o que se atrasou mais.” 
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TEXTO 2 
 
REGATA1 COM CORES LUSAS DARÁ A VOLTA AO MUNDO 
Apoiada pela Marinha, a regata Portugal Ocean Race levará sete meses 
a cruzar oceanos. A sua «madrinha» é a fadista Mafalda Arnauth. 
O objectivo é ambicioso, mas, ao mesmo tempo, concretizável. Trata-se de criar, em 
2011, a regata mais popular de todas, a nível mundial, dispondo para tal de um 
orçamento reduzido. Promovido pelo velejador Ricardo Diniz – associado a Brian 
Hancock, que já participou em três regatas à volta do mundo –, este projecto é apoiado 
pela Marinha Portuguesa e recorrerá a veleiros de 12 metros (os Class 40), fabricados 
com tecnologias acessíveis (utilizando fibra de vidro). «Serão, por isso, fáceis de 
construir nos estaleiros portugueses», admite Ricardo Diniz. 
A regata – cujo percurso será Portugal , África do Sul, Nova Zelândia, Brasil, 
Portugal – contará com um mínimo de 20 veleiros. Esta prova será disputada em três 
categorias: velejador solitário, dois velejadores e tripulação de equipa. 
A logística, a segurança, as reparações e as comunicações serão apoiadas pela 
organização. O evento terá cobertura dos media. 

Expresso, 3 de Outubro de 2009 (texto adaptado) 

 
4. Transcreva do texto 2: 
 
a) o nome da instituição que apoiará a regata _____________________________ 
 
b) o nome de três países por onde a regata passará ________________________ 
________________________________________________________________ 
 
c) o nome de duas modalidades de participação em que a prova será disputada 
________________________________________________________________ 
 

GRUPO II 

 
1.  Complete,  corretamente,  os  espaços  em  branco  com  uma  das  opções 
apresentadas  entre parênteses. 
 
a.  O homem _________  (cria / queria) um copo de água. 
b.  Nós _________ (lemos / lê-mos) muitos livros. 
c.  Depois de ouvir a anedota, ele _________ (riu / rio) muito. 
d.  Já lavaste bem as tuas _________ (mães / mãos)? 
 
2.  Assinale com X a opção que completa, adequadamente, cada uma das frases 
seguintes. 
 
2.1. «Vizinho» é uma pessoa que:  
 

 anda conosco na escola. 

 mora perto de nós. 

 pertence à nossa equipa. 

 mora com a nossa família. 
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2.2. «Guloso» é quem:  
 

 gosta muito de doces. 

 lê muitos livros. 

 é muito trabalhador. 

 vê muitos filmes. 
 
 
 
3. Complete,  corretamente,  os  espaços  em  branco  com  uma  das  opções  
apresentadas  entre parênteses. 
 
a.   Todas as rosas __________ (são / foram) flores. 
b.   A professora, agora, __________ (está / esteve) na sala 2. 
c.   Ontem, o pátio __________ (fica / ficou) muito sujo. 
d.   No período passado, __________ (estudo / estudei) muito. 
 
 

 
4. Complete os espaços em branco com as palavras adequadas. Escolha uma palavra do 
quadro para cada frase. Não repita as palavras. 
a.  O Manuel gosta __________ ver televisão. 
b.  Queres ir ao cinema __________ queres ficar em casa? 
c.  Os meus amigos vão à praia, __________ apanharem sol. 
d.  Não vou à escola, __________ estou com gripe. 
                   

 desde em ou de para porque com 
 

 
 
 
 
GRUPO III 

Certamente conhece um herói, ou heroína, de um filme ou livro. Descreva essa 
personagem num texto com um mínimo de 60 e um máximo de 80 palavras. 
No seu texto deve referir acerca desse herói, ou heroína: 
 - o aspeto físico 
 - as qualidades 
 - outros aspetos que considere interessantes  
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