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GRUPO I

1. 

No diálogo que acabaste de ouvir, há duas personagens: uma é a  ____________________ 

e a outra é a ___________________ .

2. As duas personagens

�� conversam amigavelmente.

�� discutem, muito zangadas.

�� despedem-se alegremente.

3. Nesta frase, a personagem faz

�� uma pergunta.

�� um elogio.

�� um convite.

4. 

A borboleta encheu de ovinhos as folhas da couve. O tempo foi passando 

até que, um certo dia, de dentro de cada _____________________ (ovo / casulo) 

saiu uma _____________________ (borboleta / lagarta). Eram tantas! Depois de elas 

terem comido muito, fizeram um _____________________ (ovo / casulo) para dormirem 

lá dentro. Enquanto estiveram a dormir, transformaram-se em ____________________ 

(borboletas / lagartas).



TI de Português | 2.º Ano – mai. 2014 – Caderno 1 • Página 3/ 7 

5. 
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6. 
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GRUPO II

Lê o poema com muita atenção.

O caçador de borboletas

Sorridente, ao nascer do dia,

ele sai de casa com a sua rede.

Vai caçar borboletas, mas fica preso

à frescura do rio que lhe mata a sede

ou ao encanto das flores do prado1.

Vê tanta beleza à sua volta

que esquece a rede em qualquer lado

e antes de caçar já foi caçado.

À noite, regressa a casa cansado

e estranhamente2 feliz

porque a sua caixa está vazia, 

mas diz sempre, suspirando:

Que grande caçada e que belo dia!

Antes de entrar, limpa as botas

num tapete de compridos pelos

e sacode, distraído, 

as muitas borboletas de mil cores

que lhe pousaram nos ombros, nos cabelos.

Álvaro Magalhães, O Reino Perdido,

Porto, Edições ASA, 2000

VOCABULÁRIO
1 prado – campo coberto de ervas.
2 estranhamente – sem se perceber porquê.
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Responde às perguntas que se seguem.

1. Assinala com X a resposta correta.

O caçador de borboletas sai de casa para

�� libertar borboletas.

�� fotografar borboletas.

�� apanhar borboletas.

2. Numera, de 1 a 4, as afirmações de acordo com a ordem do texto. 

A primeira afirmação já está numerada.

1  O caçador de borboletas sai de casa muito cedo. 

 Sacode as borboletas que lhe pousaram no corpo.

 Admira a beleza da paisagem.

 À noite, dirige-se para casa.

3. Durante o passeio, o caçador de borboletas esquece, em qualquer lado, um dos objetos 

que levou de casa.

Escreve o nome desse objeto.

 ____________________________________________________________________________________________

4. A caixa que o caçador de borboletas transporta no regresso a casa teve alguma utilidade?

Porquê?

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________
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5. Assinala com X a resposta correta. 

Que grande caçada e que belo dia!

Este verso significa que o caçador de borboletas se sente feliz, porque

�� caçou muitas borboletas ao longo do dia.

�� passou um dia muito agradável.

�� colheu flores todo o dia.

6. Completa as frases, preenchendo cada espaço com uma palavra do quadro seguinte.

Há mais palavras do que espaços a preencher.

beleza cansado caminho rio

borboleta encanto rede sorridente

O caçador de borboletas sai de casa de manhã bem cedo, _________________.  

Pelo ____________________, fica admirado com o ___________________ das flores do 

campo e com toda a ____________________ que observa em seu redor. À noite, volta para  

casa  ____________________, mas feliz. 

Se acabares antes do tempo, relê as tuas respostas.

Fim do Caderno 1


