Nível: Iniciação
Dumbo
1. Lê o texto.
Dumbo
O proprietário de um circo pobre, Max Medici,
chama Holt Farrier, uma ex-estrela de circo, e os seus
filhos Milly e Joe, para tratarem de um
elefante recém-nascido. Esse pequeno elefante
chama-se Dumbo.
O elefante tem orelhas muito grandes e toda a
gente no circo se ri dele. Mais tarde, Milly e Joe
descobrem que Dumbo consegue voar com as suas
enormes orelhas! Por causa disso, o circo começa
a ter muito sucesso.
O circo atrai a
atenção do empresário Vandevere, dono do parque de diversões Dreamland. Então,
Dumbo vai trabalhar para o parque Dreamland. Aqui, Dumbo voa para novas alturas,
ao lado de uma trapezista, chamada Colette Marchant. Mas, mais tarde, Holt e as
crianças descobrem que o parque Dreamland esconde terríveis segredos...

Glossário:
Estrela: pessoa que "brilha"; pessoa que faz uma coisa muito bem e que por isso é
muito conhecida.
Exemplos: estrela de cinema; estrela de futebol
Ex-estrela de circo: pessoa que já foi uma estrela de circo, mas que agora já não é.
Exemplos: ex-marido; ex-presidente
Recém-nascido: que nasceu há pouco tempo.
Atrair a atenção: quando uma coisa atrai a atenção de uma pessoa, essa pessoa fica
interessada nessa coisa.
Empresário: pessoa que tem uma empresa, um negócio.

Parque de diversões:

Trapezista:
2. Diz se as afirmações são verdadeiras (V) ou falsas (F).

a) Max Medici é o dono do circo.
b) O trabalho de Holt Farrier e dos seus filhos é cuidar dos animais do circo.
c) Holt já tinha trabalhado no circo e tinha sido muito famoso.
d) Toda a gente tem muito respeito pelas orelhas grande do elefante.
e) Dumbo consegue usar as suas orelhas como se fossem asas.
f) Com o elefante voador, o circo passa a ter muitos espetadores e a ficar muito
conhecido.
g) No parque Dreamland, Dumbo vai trabalhar com uma rapariga.
h) No parque Dreamland há coisas misteriosas por descobrir.

3.Preenche com as palavras TÃO ou TANTO.
a) As orelhas de Dumbo eram _________ grandes que ele conseguia voar com elas.
b) Milly e Joe gostavam _________ do elefante que quase nunca o deixavam sozinho.
c) O elefante atraiu _________ as atenções que passado pouco tempo já não se falava
noutra coisa.
d) O empresário Vandevere era _________ ganancioso que só se interessava pelo
dinheiro e nada mais.
e) Colette Marchant era _________ bonita e elegante que toda a gente ficava
fascinada ao vê-la no trapézio.
f) O primeiro filme do Dumbo foi realizado em 1941. O sucesso desse
filme durou _________ que só em 2019 é que foi preciso fazer outro novo.

4. Lê o texto.
— O que tens?
— Eu estou tão doente! Tenho tantas dores
de cabeça!
— Tomaste alguma coisa?
— Sim, claro. Tomei tantos remédios!
Tomei um xarope para a tosse, um comprimido
para as dores, outro comprimido para a febre…
5. Preenche as frases com TÃO, TANTO, TANTA, TANTOS, TANTAS.

a) O teu irmão está _________ alto!
b) Esta árvore tem _______ laranjas!
c) Esta sala tem ________ pó em cima dos móveis!
d) O chapéu azul custa _______ dinheiro!
e) Debaixo da ponte existem _________ pedras!
f) Eles falam _________ alto ao telemóvel!
g) No jardim da cidade há ________ flores!
h) Estás __________ linda!
i) Estes peixes são ________ bonitos!
j) Lisboa tem ________ ruas com escadas!
k) O perfume cheira _________ bem!
l) Eles cantaram ________ bem!
m) O sol está _______ quente!
n) A Rita ganhou um prémio. Ela tem ________ sorte!
o) Faltam ________ dias para começar as férias!
p) Este livro é _______ interessante!
q) No rio Douro há _________ peixes!

Soluções: 2. a) V; b) F; c) V; d) F; e) V; f) V; g) V; h) V
3. a) tão; b) tanto; c) tanto; d) tão; e) tão; f) tanto
4. a) tão; b) tantas; c) tanto; d) tanto; e) tantas; f) tão; g) tantas; h) tão; i) tão; j) tantas; k) tão; l) tão; m) tão; n) tanta;
o) tantos; p) tão; q) tantos.

