
 

 

Nível: Iniciação 

Dois meninos da Índia 

1. Lê o texto. 
 
 Dois meninos da Índia 

O Taroun e a Mariska vivem na Índia. A Índia é um 
país muito grande. A capital é Nova Deli. 

O Taroun e a Mariska tomam banho nas águas 
do Ganges. O Ganges é um rio que nasce 
na montanha mais alta do mundo, o Himalaia. 

Na Índia não há as quatro estações (primavera, verão, outono e inverno), mas apenas 
a estação seca e a estação das chuvas. 

Depois da estação seca, os indianos ficam felizes por chover. 

Dicionário de Imagens do Mundo (adaptado) 

 

Glossário: 

 

 

 

 

 



 

 

Escolhe a resposta certa. 

A. Qual é a nacionalidade de Taroun e Mariska? 

chinesa 

indiana 

portuguesa. 

B. Qual é a capital da Índia? 

Nova Deli 

Nova Yorque 

Lisboa. 

C. Quantas estações do ano há na Índia? 

quatro 

nenhuma 

duas. 

D. O que é o Ganges? 

É uma montanha 

É um rio 

 É um país. 

E. O que é o Himalaia? 

É um rio 

É uma montanha 

É uma capital 

F. Os indianos ficam contentes por chover? 

sim 

não 

nunca 

 
 
 
 
 
 
 
Soluções: A-indiana; B-Nova Deli; C-duas; D-É um rio; E-É uma montanha; f-Sim. 
 



 

 

Nível: Iniciação 

Caracteres chineses 

1. Lê o texto. 
 
Lanshin, uma criança da China 

A Lanshin é chinesa. O seu país, a China, tem 1340 
(mil trezentos e quarenta) milhões de habitantes. A 
Lanshin mora em Pequim, a capital da China. Em 
Pequim, as pessoas andam de bicicleta, mas também 
de automóvel e autocarro. A Lanshin vai para a escola 
de autocarro. 

Na escola, a Lanshin não aprende a escrever 
com letras. Cada palavra chinesa corresponde a um 
desenho chamado «carácter». 

Nas férias, a Lanshin passa alguns dias em Xangai. A Lanshin visita um bairro 
antigo de Xangai. Depois, a Lanshin faz compras numa rua moderna da cidade. 

Dicionário por Imagens das Crianças do Mundo (adaptado) 

Glossário: 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

2. Preenche os espaços com as palavras do texto que estão a negrito. 

A Lanshin vive na China. A China tem muitos : mais de mil milhões! 

A Lanshin anda na escola. Ela não vai para a escola de bicicleta, mas sim de . 

A Lanshin aprende a escrever. Cada palavra é representada por um . 

A Lanshin passa as férias em Xangai. Ela passeia num  antigo e depois vai às 

compras numa  mais moderna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluções: habitantes; autocarro; carácter; bairro; rua. 
 



 
 

 

 

Nacionalidades 
1. Lê os balões de fala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Liga as frases. 

a) Eu nasci em Angola.      (1) Eu sou chinês. 

b) Eu nasci em Espanha.      (2) Eu sou angolano. 

c) Eu nasci em Marrocos.      (3) Eu sou português. 

d) Eu nasci na China.      (4) Eu sou venezuelano. 

e) Eu nasci em Portugal.      (5) Eu sou marroquino. 

f) Eu nasci na Venezuela.      (6) Eu sou espanhol. 

 

3. Preenche os espaços com as palavras seguintes: França, angolana, nacionalidade, 

ucraniana, italiano  

Rita — Eu tenho pessoas da minha família que nasceram e vivem no estrangeiro. 

Pedro — A sério? Então não têm todos a mesma _________________(1). 

Rita — A minha tia Rute nasceu na Ucrânia e o meu primo André nasceu na Itália. 

Pedro — Então a tua tia Rute é _________________(2) e o teu primo André é 

_________________(3). 

Rita — Sim. A minha prima Nádia nasceu em Angola. Ela é _________________(4). 

Pedro — Na minha família só o meu pai é que não nasceu em Portugal. Ele é francês. 

Rita — Não sabia que o teu pai nasceu em _________________(5). 

Nome ____________________________   Data  ____________ 



 
 

 

 

Soluções:  

2. a) (2); b) (6); c) (5); d) (1); e) (3); f) (4) 

3. (1) nacionalidade; (2) ucraniana; (3) italiano; (4) angolana; (5) França 
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