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• Lê o texto com atenção.

Turista especial
Há aquela história de um boneco de neve, que foi a uma agência de
viagens...
– Quero que me venda uma passagem de avião para um país que valha a
pena – pediu ele ao balcão da agência de viagens.
– Um país frio, naturalmente – concluiu, à sua própria conta, o
empregado da agência.
– Nem por sombras! – exclamou o boneco de neve. – Num país frio vivo
eu, desde que me conheço.
– Nesse caso, prefere ir para um país de clima temperado, nem muito
frio nem muito quente – concluiu, à sua própria conta, o empregado da
agência.
– Nem por sombras! O que quero é ir para um país quente - anunciou o
boneco de neve. – Passe-me já o bilhete, que estou com pressa.
– Bilhete só de ida, naturalmente – concluiu, à sua própria conta, o
empregado da agência.
– Exato! Finalmente, acertou – aplaudiu o boneco de neve. – Quero só
um bilhete de ida, para nunca mais voltar.
O empregado da agência observou, a medo:
– A nossa agência não pode responsabilizar-se pelos acidentes e
sobressaltos que possam ocorrer aos nossos clientes. Nem as companhias
de seguros cobrem todos os riscos. Bem se vê: a neve, em climas quente,
tem tendência a...
– Deixe-se de conversas. Quero viajar e pronto. Arranje-me o bilhete.
Despache-se!
– Tem alguma preferência? – perguntou o empregado, sem nenhuma
vontade de atender aquele cliente. – Flórida? Antilhas? Córsega? Norte de
África? Algarve?...
– Pode ser esse, que disse agora – interrompeu o boneco de neve.
– Algarve?
– Exatamente. Não sei onde fica, mas soa bem. Quero ir viver para o
Algarve.
E veio mesmo. Anda por lá agora. Quando virem uma carrinha de
gelados a passear entre Faro e Portimão, já sabem o que vai lá dentro.
António Torrado, 100 Histórias bem-dispostas,
4.ª Edição, Edições Asa, 2008

INTERPRETAÇÃO DO TEXTO

1 – Completa a afirmação.
O boneco de neve foi a uma

para

2 – Assinala com X a afirmação que completa a frase.
“O boneco de neve pretendia viajar para um país de clima…”
frio.

temperado.

quente.

3 – Assinala com X se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).
V

F

O boneco de neve gostava do clima da terra onde vivia.
O empregado da agência estranhou o pedido do boneco de neve.
O boneco de neve pretendia fazer uma viagem de férias.

4 – Na tua opinião, qual o motivo para o empregado da agência de viagens
achar que o boneco de neve só poderia querer comprar um bilhete de ida.

5 – Assinala com X as afirmações que se encontram de acordo com o texto.
Os donos da agência de viagens são responsáveis pelos acidentes ou
imprevistos que aconteçam aos seus clientes nas suas viagens.
Os donos da agência de viagens não se responsabilizam pelos
acidentes ou imprevistos que aconteçam durante as viagens dos seus
clientes.
Os seguros de viagem não cobrem todos os riscos que os viajantes
correm nas suas deslocações.
Os seguros de viagens asseguram todos os riscos que os viajantes
correm nas suas deslocações.
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6 – O boneco de neve tinha alguma preferência para o destino da sua viagem?

6.1. Para onde é que o boneco de neve viajou?

6.2. Indica a razão para ele ter escolhido esse destino?

7 – O que é que o boneco de neve faz atualmente?

GRAMÁTICA

8 – Completa a tabela com o tipo e a forma das seguintes frases do texto.
Tipo

Forma

“Nem por sombras!”
“Num país frio vivo eu, desde que me conheço.”
“Tem alguma preferência?”
“A nossa agência não pode responsabilizar-se
pelos acidentes e sobressaltos que possam
ocorrer aos nossos clientes.”

9 – Reescreve a frase, substituindo as palavras sublinhadas pelos seus
antónimos.
“O boneco de neve queria comprar um bilhete para um país muito quente.”
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10 – Preenche a tabela.
Divisão silábica

Sílaba
tónica

Classificação da palavra quanto…
ao número de
sílabas

à posição da
sílaba tónica

boneco
agência
empregado

país
Córsega
África
lá
ida

10.1. Escreve as palavras do exercício anterior que são nomes próprios.

11 – Lê o excerto do texto.
“– Nesse caso, prefere ir para um país de clima temperado, nem
muito frio nem muito quente – concluiu, à sua própria conta, o
empregado da agência.”
11.1. Indica a classe de palavras a que pertence a palavra clima.

11.2. Escreve os adjetivos usados para qualificar a palavra clima.

12 – Lê a frase do texto.
“– Exatamente. Não sei onde fica, mas soa bem.”
12.1. Indica um advérbio de:
afirmação
negação
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13 – Lê o excerto do texto.
“– Exato! Finalmente, acertou – aplaudiu o boneco de neve. – Quero
só um bilhete de ida, para nunca mais voltar.”
13.1. Preenche a tabela com formas verbais presentes no excerto do texto.
Verbo da…
1.ª conjugação

2.ª conjugação

3.ª conjugação

14 – Completa o diálogo com as formas verbais do quadro.
Um boneco de neve
viagens e
–

numa agência de
a um dos empregados:
um bilhete.

– Para onde

ir?

– Quero ir para um país quente.
– Sim, mas tem de

ser?
um destino.

deseja
escolher
diz
pode
entra
quero

14.1. Lê a continuação do diálogo anterior e sublinha os determinantes
demonstrativos.
– Veja estes folhetos – continuou o empregado da agência.
Com um folheto na mão, o boneco de neve afirma:
– Este destino parece-me interessante. Estas praias são muito convidativas.
– Eu já fui a essa região e gostei muito – afirma o empregado da agência. –
Mas veja aquele folheto. Parece-me mais adequado para si.

– Talvez. Aquelas pessoas parecem muito satisfeitas – acrescenta o
boneco de neve. – E aquele carro de vender gelados é mesmo indicado
para mim.

15 – Assinala as frases que têm determinantes possessivos.
A minha viagem é já amanhã.
Os meus dias neste sítio vão ser fantásticos.
Quero ficar naquele hotel junto à praia.
Os seus quartos ficam virados para o mar.
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TEXTO ESCRITO - NARRATIVA

O boneco de neve desejava viajar para um destino muito diferente do
local onde vivia, mesmo correndo riscos.
Imagina que, tal como o boneco de neve, nas tuas próximas férias de verão,
tinhas a possibilidade de fazer uma viagem para um destino muito diferente.
Escreve um texto em que refiras o local para onde gostarias de viajar, o
motivo da tua preferência, como seria esse local, o que farias e como te
sentirias. Dá um título ao teu texto.
Planificação (anota, por tópicos, as palavras-chave da conclusão que vais redigir):

Textualização (escreve a lápis):
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Revisão: Relê o texto que escreveste. Verifica se respeitaste as regras gramaticais e
ortográficas, se evitaste repetições e se usaste caligrafia cuidada. Corrige os aspetos
que considerares necessários e passa o teu texto a limpo.
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