
 
Nível: Iniciação  

Carros fora! 

1. Lê o texto. 
 
Texto 1 

Carros fora da cidade 

É possível haver uma cidade sem buzinas a apitar e 

a buzinar? Imagina uma cidade sem barulho de 

motores. Uma cidade sem carros não é uma coisa 

impossível. Madrid, a capital da Espanha, vai deixar 

de ter carros a circular nas ruas do centro da cidade. 

Os habitantes de Madrid vão andar a pé, de 

bicicleta ou de transportes públicos (autocarros, metro, comboio, elétrico). Há mais 12 cidades que 

vão seguir o exemplo de Madrid: Paris, Cidade do México, Bruxelas, Oslo, Chengdu, entre outras. 

Quais são as desvantagens de uma cidade cheia de carros? 

Em primeiro lugar, o barulho. Uma cidade com muito trânsito é uma cidade cheia de ruído: buzinas, 

motores... tudo isto faz muito barulho. Para além disso, os carros fazem muita poluição, pois o ar 

fica cheio de monóxido de carbono. As crianças e os idosos são aqueles que mais sofrem com a 

poluição do ar. 

As vantagens de tirar os carros das cidades são muitas: 

• as cidades ficam com o ar mais limpo; 

• as cidades ficam também mais silenciosas; 

• as pessoas andam mais a pé e assim fazem mais exercício físico; 

• há menos atropelamentos; 

• toda a gente fica mais feliz e saudável! 

 

2.Completa as frases com as palavras que estão a negrito no texto. 

NOTA: Lê as frases até ao fim! 

a) Nas cidades, os condutores apitam com as suas  ___________________. 

b) Os carros fazem muito barulho. É o ruído dos ____________________ a trabalhar. 

c) Madrid vai tirar os carros da cidade e as pessoas vão passar a andar a ______________. 

d) Madrid tem muitos ___________________. É uma cidade europeia com muita gente. 

e) Tal como o metro, o _____________________ também anda em cima de carris. 

f) A poluição do ar é uma das ____________________ de haver carros a circular nas cidades. 

g) As pessoas com mais idade têm mais problemas de saúde relacionados com a poluição do ar. Na 

verdade, são os ___________________ aqueles que mais sofrem, para além das crianças. 

h) Quando tirarem os carros das cidades deixa de haver tantos _________________________. Nas 

cidades, quase todos os dias há pessoas que vão parar ao hospital por terem sido atropeladas. 



 
 

3. Fixa! 

 

VANTAGEM → DESVANTAGEM 

POSSÍVEL → IMPOSSÍVEL 

DES + palavra = dizer o contrário do que diz a palavra 

IM + palavra = dizer o contrário do que diz a palavra 

IN + palavra = dizer o contrário do que diz a palavra 

I + palavra = dizer o contrário do que diz a palavra 

 

 
Glossário: 
Útil: que serve para alguma coisa. 

Inútil: que não serve para nada. 

Obedecer: fazer o que alguém me manda fazer. 

Desobedecer: não fazer o que alguém me manda fazer. 

Arrumado:    Desarrumado:    

Correto: certo. 

Incorreto: errado. 

Perfeito: que não tem nenhum erro. 

Imperfeito: que tem alguns ou muitos erros. 

Tapar:                Destapar:     

Vulgar: uma coisa normal. 

Invulgar: uma coisa que não é normal. 

 

 

 

 

 

 

 



 
4. Completa as frases. 

 

a) «Infeliz» é o contrário de ________________________. 

b) «Desfazer» é o contrário de ______________________. 

c) «Inútil» é o contrário de _________________________. 

d) «Insuficiente» é o contrário de ____________________. 

e) «Ímpar» é o contrário de ____________________________. 

f) «Desobedecer» é o contrário de _______________________. 

g) «Desarrumado» é o contrário de ________________________. 

h) «Incorreto» é o contrário de __________________________. 

i) «Imperfeito» é o contrário de ________________________. 

j) «Destapar» é o contrário de ___________________________. 

k) «Invulgar» é o contrário de _____________________________. 

 

5. Preenche o texto COM AS PALAVRAS DO TEXTO 1. e de acordo com o que vês nas imagens. 

Primeiro, lê o texto até ao fim e só depois é que escreves as palavras que faltam. 

 

NOTA: Consulta o GLOSSÁRIO. 

  
 

Estas duas imagens mostram duas cidades diferentes que têm uma coisa em comum: não têm 

___________________(1) , por isso têm o ar limpo. Outro aspeto comum às duas cidades é o 

transporte, que se faz em ____________________ (2) que circulam através de canais de água. 

No vídeo 1, sobre a cidade de Giethoorn, ouvem-se apenas os passarinhos e a água a correr. É tudo 

tão diferente de uma cidade normal, cheia de condutores a acelerar e a ____________________(3) 

 com as suas buzinas irritantes! A cidade de Giethoorn não tem estradas nem ruas, tem pequenos 

rios e pontes onde as pessoas podem atravessar. As _______________________(4) de viver numa 

cidade assim estão à vista: 

• tudo à volta é limpo e verde; 

• o ambiente é limpo e silencioso; 

• a vida é calma e tranquila. 



 
No vídeo 2, temos a famosa cidade de Veneza. Parece ______________________ (5) haver uma 

cidade tão grande, toda construída sobre a água. Mas a verdade é que existe! 

Os barcos que fazem o transporte de turistas em Veneza chamam-se «gôndolas», mas há por lá todo 

o tipo de barcos a circular. Pode até haver muito ______________________(6), com muitos barcos 

para cá e para lá a circularem nos canais de água. Apesar disso, não há atropelamentos, mas também 

não há afogamentos, pois as pessoas levam coletes salva-vidas. 

Veneza, a "cidade da água", como também é conhecida, é uma cidade muito antiga e por isso tem 

tantos monumentos históricos. 

Afogamento:                Colete salva-vidas:  

 

6. Indica se as afirmações são verdadeiras (escreve um V) ou falsas (escreve um F). 

 

a) Em Veneza e Giethoorn anda-se principalmente de bicicleta. _______ 

b) O ar limpo da cidade de Giethoorn é o resultado de não haver carros. ________ 

c) Em Veneza nunca há muito trânsito. _______ 

d) Veneza é uma cidade invulgar. _________ 

e) Tanto Veneza como Giethoorn têm muitas pontes. ________ 

f) «Gôndolas» é o nome que se dá às pessoas que moram em Veneza. _______ 

g) Tanto Veneza como Giethoorn têm monumentos históricos. ______ 

h) Nestas duas cidades não há atropelamentos._______ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soluções: 2. a) buzinas, b) motores, c) pé, d) habitantes, e) elétrico, f) desvantagens, g) idosos, h) atropelamentos. 4. a) feliz, b) fazer, 
c) útil, d) suficiente, e) par, f) obedecer, g) arrumado, h) correto, i) perfeito, j) tapar, k) vulgar; 5.  (1) carros, (2) barcos, (3) 
apitar/buzinar, (4) vantagens, (5) impossível, (6) trânsito; 6. a) F, b) V, c) F, d) V, e) V , f) F, g) F, h) V.  


