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Materia: Lengua Extranjera Portugués – 3° año 

Profesora: Eugenia López 

Contenido Nodal: Descubriendo el mundo y recuerdos de la infancia - 3° Trimestre  

Fecha de presentación: lunes 10 de diciembre de 2018 

 

1. Completar o seguinte texto com os verbos no tempo que corresponder e 

marcar a opção certa quando for necessário: 

Rapunzel 

Era uma vez um lenhador que __________ (viver) feliz com seu/sua esposa. Os dois 

___________ (estar) muito contentes porque a mulher _________ (estar) grávida do 

primeiro filho do casal. Um filho era tudo o que eles queriam.  

Ao lado da casa sua/deles morava um bruxa muito egoísta. Ela nunca dava nada 

para ninguém. O quintal de sua/seu casa era enorme e __________ (ter) um pomar 

e uma horta cheios de frutas e legumes saborosos, mais/mas a bruxa construíra 

um muro bem alto cercando seu quintal, para ninguém ver aquilo que __________ 

(ter) lá dentro!  

Na casa do lenhador _________ (haver) uma janela que se abria para o lado da 

casa da bruxa, e sua/seu esposa _________ (ficar) horas ali olhando para os 

rabanetes da horta, cheia de vontade...  

Um dia seu/sua mulher _________ (ficar) doente. Tudo o que seu marido lhe 

preparava ela não __________ (conseguir) comer. Só _________ (pensar) nos 

rabanetes... O lenhador _________ (ficar) preocupado com a doença de seu/sua 

mulher e _________ (resolver) ir buscar os rabanetes para a esposa. __________ 

(esperar) anoitecer, _________ (pular) o muro do quintal da bruxa e _________ 

(pegar) um punhado deles. Os rabanetes __________ (estar) tão apetitosos que a 

mulher _________ (querer) comer mas/mais. O homem _______ (ter) que voltar 

várias noites ao quintal da bruxa pois, graças aos rabanetes, a mulher _________ 

(estar) quase curada.  

Uma noite, enquanto o lenhador ________ (colher) os rabanetes, a velha bruxa 

________ (surgir) diante dele cercada por seus corvos.  

— Olhem só! — _________ (dizer) a velhota — Agora sabemos quem está 

roubando seus/meus rabanetes!  
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O homem tentou se explicar, mais/mas a bruxa já sabia de tudo e ________ (exigir) 

em troca dos rabanetes a criança que ________ (ir) nascer. O pobre lenhador 

________ (ficar) tão apavorado que não __________ (conseguir) dizer não para a 

bruxa.  

Pouco tempo depois, _________ (nascer) uma linda menina. O lenhador e sua/seu 

mulher _________ (estar) muito felizes e __________ (cuidar) da criança com todo o 

carinho.  

Mas/mais a bruxa ________ (vir) buscar a menina. Os pais __________ (chorar) e 

__________ (implorar) para ficar com a criança, mais/mas não adiantou. A malvada 

a _________ (levar) e lhe ________ (dar) o nome de Rapunzel.  

Passaram-se os anos. Rapunzel _________ (crescer) e ________ (ficar) muito linda. A 

bruxa _________ (pentear) seus/dela longos cabelos em duas tranças, e pensava:  

―Rapunzel ________ (estar) cada vez mais/mas bonita! _______ (ir) prendê-la numa 

torre da floresta, sem porta e com apenas uma janela, bem alta, para que 

ninguém a roube de mim, e usarei suas/seus tranças como escada.‖ 118  

E assim ___________ (acontecer). Rapunzel, presa na torre, __________ (passar) os dias 

trançando o cabelo e cantando com suos/seus amigos passarinhos. Todas as 

vezes que a bruxa _________ (querer) visitá-la ________ (ir) até a torre e _________ 

(gritar):  

— Rapunzel! Jogue-me seus/suas tranças!  

A menina _________ (jogar) as tranças e a bruxa as _______ (usar) para escalar a 

torre.  

Um dia _________ (passar) por ali um príncipe que _________ (ouvir) Rapunzel 

cantarolando algumas canções. Ele ficou muito curioso para saber de quem era 

aquela linda voz. ___________ (Caminhar) ao redor da torre e __________ (perceber) 

que não ________ (ter) nenhuma entrada, e que a pessoa que cantava _________ 

(estar) presa.  

O príncipe _______ (ouvir) um barulho e se __________ (esconder), mas ________ 

(poder) ver a velha bruxa gritando sob a janela:  

— Rapunzel! Jogue-me suas tranças!  

O príncipe, então, ___________ (descobrir) o segredo. Na noite seguinte ________ (ir) 

até a torre e imitou a voz da bruxa:  

— Rapunzel! Jogue-me suas tranças!  
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Rapunzel __________ (obedecer) o chamado, mas/mais assustou-se ao ver o 

príncipe entrar pela janela.  

— Oh! Quem é você? — __________ (perguntar) Rapunzel.  

O príncipe _________ (contar) o que acontecera e declarou seu amor por Rapunzel. 

Ela _________ (aceitar) se encontrar com ele, mas/mais _________ (pedir) que os 

encontros fossem às escondidas, pois a bruxa _________ (ser) muito ciumenta.  

Os dois __________ (passar) a se ver todos os dias, até que Rapunzel, muito 

distraída, _________ (dizer) um dia para a bruxa:  

— Puxa, a senhora é bem mas/mais pesada que o príncipe!  

Aquele dia a bruxa __________ (descobrir) os encontros da menina com o príncipe 

e cortou seus/suas tranças. Chamou seus corvos e ordenou que levassem 

Rapunzel para o deserto para que ela vivesse sozinha.  

O príncipe, que não _________ (saber) de nada, ______ (ir) visitar Rapunzel. A bruxa 

segurou as tranças da menina e as ________ (jogar) para baixo. Quando ele chegou 

na janela, a bruxa o _________ (receber) com uma risada macabra e largou as 

tranças. Ele _______ (cair) sobre uma roseira. Os espinhos __________ (furar) 

seus/dele olhos, e ele ficou cego. Mesmo assim, o príncipe _______ (ir) procurar 

sua/seu amada Rapunzel, tateando e gritando o nome seu/dela.  

Andou por dias, até chegar ao deserto. Rapunzel _________ (ouvir) o príncipe 

chamar por ela e _________ (correr) ao seu encontro. Quando ___________ (descobrir) 

que o príncipe _________ (estar) cego __________ (começar) a chorar. Duas lágrimas 

_________ (cair) dentro dos olhos seus/dele e ele voltou a enxergar!  

Assim, os dois jovens _________ (ir) para o palácio do príncipe, ___________ (casar-se) 

e _________ (viver) felizes. Os pais de Rapunzel _________ (ir) morar no palácio e a 

bruxa egoísta __________ (ficar) com tanta raiva que se trancou na torre e nunca 

mas/mais ________ (sair) de lá. 

 

2. a) Escrever um texto contando como era a sua vida quando tinha 8 anos. 

   b) Contar alguma travessura que você tenha feito quando era mais novo. 

 

3. Faça comparações entre a cidade de Buenos Aires e outra cidade que você 

conheça. 

 


