Nível: Iniciação
Combate Mulher vs. Galinha
1. Preenche o texto com as palavras (verbos) do quadro amarelo.
NOTA: não deves conjugar os verbos.
assustar
pôr
apanhar
adivinhar
cair
chocar
acertar
tirar
jogar
bicar
continuar
esconder

O ovo da discórdia
Esta história passa-se numa quinta. Há uma mulher e uma galinha.
A mulher vai ________________(1) ovos no galinheiro. A galinha está no galinheiro a ________________(2)
o seu ovo, toda contente.
A mulher chega ao pé da galinha, levanta-lhe o rabo para lhe ________________(3) o ovo. A galinha cacareja
mais alto e consegue ________________(4) a mulher. Com o susto, a mulher deixa ________________(5) o
ovo na palha. A galinha pode então ________________(6) a chocar o seu ovo.
Mas a mulher não desiste facilmente e tira-lhe o ovo outra vez e outra vez a galinha lho tira da mão. Andam
as duas assim nesta guerra.
Depois, a galinha decide ________________(7) -se no meio da palha e quando a mulher vai a pôr a mão na
palha, a pensar que é o ovo que lá está, a galinha salta-lhe de repente e não hesita em ________________(8)
-lhe no dedo.
Enquanto a mulher fica a olhar para o dedo, a galinha consegue ________________(9) o ovo debaixo de um
balde, que está ao lado de outros dois baldes.
Agora a galinha quer ________________(10)! A mulher vai ter de ________________(11) em qual dos
baldes se esconde o ovo. O azar da galinha é que a mulher está atenta e consegue ________________(12)
no balde.

Soluções: (1) apanhar, (2) chocar, (3) tirar, (4) assustar, (5) cair, (6) continuar, (7) esconder, (8) bicar, (9) pôr, (10) jogar, (11) adivinhar, (12)
acertar.

Nível: Iniciação
O cuco
1. Completa o texto escolhendo a opção certa para cada espaço.

ficar – pôr – fazer – dar – ver – atirar
nascer – perceber

O cuco não é um pássaro como os outros. Os outros pássaros fazem o seu próprio
ninho. Mas o cuco não quer _________________(1) ninho nenhum. Ele vai
_________________(2) os ovos nos ninhos dos outros pássaros.
Neste vídeo, podemos _________________(3) que mãe-rouxinol está a chocar os seus
ovos. Mas o primeiro passarinho a _________________(4) não é um rouxinol-bebé, é
um cuco-bebé! A mãe-rouxinol não consegue _________________(5) que o filho não é
dela e começa logo a _________________(6)-lhe de comer.
O pior é que o cuco-bebé começa a _________________(7) com os outros ovos para
fora do ninho. O cuco bebé quer _________________(8) com todo o espaço e toda a
comida.
Que grande egoísta que é o cuco!

Soluções: (1) fazer, (2) pôr, (3) ver, (4) nascer, (5) perceber, (6) dar; (7) atirar, (8) ficar

