Nível: Iniciação
A ama mágica
1. Lê o texto.
A ama mágica
O sr. Brown tem sete filhos. A esposa dele morreu e ele
vive com os seus sete filhos, uma cozinheira e uma
empregada. Os filhos são muito malcomportados e muito
mal-educados. As várias amas que o pai contratou foram
muito maltratadas pelas crianças. Por isso, desistiram e
foram-se embora. O filho mais velho é o líder. É ele que dizia
o que os irmãos tinham de fazer e organizava todas as
maldades.
Mas, um dia, chega uma ama misteriosa. O seu nome é
Nanny MacPhee. Esta ama vai conseguir modificar as
crianças completamente.
Entretanto, o pai dos miúdos, o sr. Brown, precisa de se casar. Ele vai casar-se com
uma mulher muito feia e má. Só assim, a tia dele, uma velha muito rica, vai continuar a
ajudá-lo a sustentar a família.
No fim, a Nanny Macphee consegue dar umas lições bem dadas aos
sete irmãos e transformá-los em meninos bem-educados. O Sr. Brown casa-se,
finalmente. Não com a mulher feia e má, mas com a sua empregada, a Evangeline, uma
rapariga bonita, bondosa e sensível.
Glossário:
Ama: empregada numa casa, mas que só trata de crianças.
Líder: a pessoa que manda nos outros.

2. Escolhe a opção correta.

a) Esta família é constituída por ______________ pessoas.
b) Esposa significa ______________.
c) Quem mandava era o filho ______________.
d) No texto, as palavras «filhos», «miúdos» e «irmãos» referem sempre
as ______________ (mesmas/outras) 7 crianças.

e) A Nanny McPhee ______________ (consegue/não consegue) atingir o seu objetivo.
f) No fim da história tudo termina ______________ (bem/mal).

3. Lê a informação abaixo.

TER - presente

SAIR – presente

SAIR – pretérito perfeito

Eu tenho
Tu tens
Ele tem
Nós temos
Eles têm

Eu saio
Tu sais
Ele sai
Sós saímos
Eles saem

Eu saí
Tu saíste
Ele saiu
Nós saímos
Eles saíram

SER – presente
Eu sou
Tu és
Ele é
Nós somos
Eles são

≠ “Os atores quiseram entrar no filme para
serem famosos.”

PASSAR – presente

PASSAR – pretérito perfeito

Eu passo
Tu passas
Ele passa
Nós passamos
Eles passam

Eu passei
Tu passaste
Ele passou
Nós passámos
Eles passaram

GOSTAR – pretérito perfeito GOSTAR – futuro
Eu gostei
Tu gostaste
Ele gostou
Nós gostámos
Eles gostaram

Eu gostarei
Tu gostarás
Ele gostará
Nós gostaremos
Eles gostarão

VER – pretérito perfeito

Fazer – presente

Eu vi
Tu viste
Ele viu
Nós vimos
Eles viram

Eu faço
Tu fazes
Ele faz
Nós fazemos
Eles fazem

4. Escolhe a forma do verbo correta.
Nanny McPhee, a ama mágica, _________(1. é/e) um filme britânico. O filme _______
(2. tem/têm) atores ingleses e __________ (3. saiu/saio) em 2005. Os atores que entram
no filme ____________ (4. são/serem) muito famosos.
O filme já ________ (5. passo/passou) na televisão muitas vezes. Os meus filhos também
já viram este filme e _____________ (6. gostarão/gostaram) muito. Na verdade, eu e os
meus filhos já o __________ (7. vimos/viram) três vezes! O filme é muito divertido. Há
muitas cenas que __________ (8. faz/fazem) rir.

Soluções: 2. A) 8; b) mulher; c) mais velho; d) mesmas; e) consegue; f) bem.
4. 1. é; 2. tem; 3. saiu; 4. são; 5. passou; 6. gostaram; 7. vimos; 8. fazem.

