
 

 

    REVISÃO PORTUGUÊS - 1º BIMESTRE 

 

LEITURA 1: 
 
CINDERELA 

 
(Charles Perrault) 

 
Era uma vez uma bela jovem chamada Cinderela que vivia com o seu pai, um 

comerciante viúvo e muito rico. Cinderela perdera a mãe ainda criança e o seu pai, 

pensando que Cinderela precisava de uma nova mãe, decidiu casar-se novamente. A 

madrasta da Cinderela, também era viúva e tinha duas filhas muito feias e muito más, 

do seu primeiro casamento. 

 
[...] 

 
Quando o pai de Cinderela morreu, por ordem da madrasta, Cinderela passou 

a dormir no sótão e a vestir-se de farrapos. Cinderela nada mais tinha que o seu pobre 

quarto e os seus amigos animais que habitavam na floresta. 

 
Um certo dia foi anunciado naquele reino que o Rei iria dar um baile no castelo, 

para que o seu filho, um jovem e belo príncipe, pudesse escolher entre todas as jovens 

do reino, aquela que seria sua esposa. 

 
Temendo que Cinderela fosse escolhida pois ela era realmente muito bela, a 

madrasta proibiu Cinderela de ir ao baile, argumentando não ter roupas adequadas 

para a vestir, enquanto suas irmãs experimentavam vestidos luxuosos para a festa. 

 
[...] 

 
- Como sou infeliz! Não tenho nem tecido nem tempo para fazer um novo 

vestido… 

 
Nesse mesmo momento, apareceu a sua fada madrinha que lhe disse: 

 
-Não chores mais Cinderela, pois com a minha varinha mágica transformarei 

esta abóbora num coche puxado por quatro lindos cavalos brancos e destes panos 

velhos farei o mais formoso dos vestidos! 



 
 

E então, Cinderela apareceu vestida com um lindo vestido azul e uns delicados 

sapatinhos de cristal; ao seu lado encontrava-se uma luxuosa carruagem dourada e 

um cocheiro muito bem vestido que gentilmente, lhe abria a porta. 

 
[...] 

 
 
 
 
 
 
 

 
Quando entrou no salão, Cinderela estava tão bela que a 

madrasta e as suas irmãs, apesar de acharem aquele rosto familiar, não conseguiram 

reconhecê-la. 

 
O príncipe, que não tinha demonstrado até então qualquer interesse pelas 

meninas que se encontravam na festa, mal viu Cinderela, apaixonou-se perdidamente 

por ela. 

 
Cinderela e o príncipe dançaram a noite inteira até que o relógio do castelo 

começou a tocar as doze badaladas. Cinderela ao ouvir o relógio, fugiu correndo pela 

escadaria que levava até aos jardins, mas no caminho, deixou ficar um dos seus 

sapatos de cristal. 

 
O príncipe desolado, apanhou o sapato e, no dia seguinte ordenou aos criados 

do palácio que procurassem por todo o reino a dona daquele pequeno e delicado 

sapato de cristal. 

 
[...] 



Foi então que Cinderela surgiu na sala, e o criado insistiu em calçar-lhe o 

sapato. Este entrou sem dificuldade alguma. A madrasta e as suas duas filhas nem 

queriam acreditar! 

 
O príncipe, sabendo do sucedido, veio imediatamente buscar a Cinderela, 

montado no seu cavalo branco e levou-a para o castelo, onde a apresentou ao rei e à 

rainha. Poucos dias depois, casaram-se numa linda festa, e foram felizes para 

sempre. 

 

LEITURA 2: 
 
A GATA BORRALHEIRA 

 
(Irmãos Grimm) 

 
Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher adoeceu. Esta, quando sentiu 

o fim aproximar-se, chamou a sua única filha à cabeceira e disse-lhe com muito amor: 

-Amada filha, continua sempre boa e piedosa. O amor de Deus há de acompanhar-te 

sempre. 

[...] 

 
A menina ia todos os dias para junto do túmulo da mãe chorar e regar a terra 

com suas lágrimas. E continuou boa e piedosa. Quando o inverno chegou, a neve fria 

e gelada da Europa cobriu o túmulo com um manto branco de neve. Quando o sol da 

primavera o derreteu, o seu pai casou-se com uma mulher ambiciosa e cruel que já 

tinha duas filhas parecidas com ela em tudo. 

[...] 

 
Terminada a compra, ele comprou os vestidos para as enteadas e as joias que 

tinham pedido e no caminho de regresso cortou para a filha um ramo da primeira 

árvore que encontrou. De uma Oliveira. Ao chegar em casa, deu às enteadas o que 

lhe tinham pedido e entregou à filha um galho de oliveira, árvore que produz azeitonas. 



Ela correu para junto do túmulo da mãe, enterrou o ramo na terra e chorou tanto que 

as lágrimas o regaram. Começou a crescer e tornou-se uma bela árvore. 

[...] 

 
Pouco depois o rei anunciou a todo o reino que ia dar uma festa durante três 

dias para a qual estavam convidadas todas as jovens que queriam casar-se, a fim de 

que o príncipe herdeiro pudesse escolher a sua futura esposa. 

[...] 

 
Duas pombinhas brancas, seguidas de duas rolinhas e de uma nuvem de 

passarinhos entraram pela janela da cozinha, e começaram a bicar as lentilhas. E 

muito antes de terminarem as duas horas concedidas, separaram as lentilhas. 

Entusiasmada, a menina foi mostrar à madrasta o prato com as lentilhas escolhidas. 

[...] 

 
Quando entrou no salão de baile, todos os presentes se admiraram perante 

tamanha beleza. Mas as mais surpreendidas foram as duas filhas da madrasta que 

estavam convencidas que seriam as mais belas da festa. Porém, nem elas, nem a 

madrasta       ou       o        pai        reconheceram        a        Gata        Borralheira.   

O príncipe ficou fascinado ao vê-la. Tomou-a pela mão e os dois começaram o baile. 

Durante toda a noite esteve ao seu lado e não permitiu que mais ninguém dançasse 

com ela. 

[...] 

 
Ao chegar a hora da despedida, o príncipe voltou a oferecer-se para 

acompanhá-la, mas ela insistiu que preferia voltar sozinha para casa. Mas desta vez 

o príncipe seguiu-a. De repente, parecia que tinha sido engolida pelo chão. Em vez 

de entrar em casa, a jovem Gata Borralheira, de vergonha, escondeu-se atrás de uma 

frondosa oliveira que havia no jardim. O príncipe continuou a procurá-la pelas 

redondezas, até que decepcionado regressou ao palácio. 

[...] 

 
Na manhã seguinte, mandou os seus mensageiros difundirem por todo o reino 

que  se  casaria  com  aquela  que  conseguisse  calçar  o  precioso  sapato.   

Depois de todas as princesas, duquesas e condessas o terem inutilmente 



experimentado, ordenou aos seus emissários que o sapato fosse provado 

por todas as jovens, qualquer que fosse a sua condição social e financeira. 

[...] 

 
As minhas ordens dizem que todas as jovens sem exceção devem 

experimentar o sapato.  Tragam-na  à  minha  presença.  Eu  mesmo  lhe  

calçarei.  A Gata Borralheira tirou um dos pesados tamancos e calçou o 

sapato sem o menor esforço. Coube-lhe perfeitamente. 

[...] 

 
Chegaram ao palácio e de imediato foi celebrado o casamento. 

Quando os habitantes do reino souberam da forma como o malvado e 

desnaturado pai, a madrasta e as duas filhas tinham tratado aquela que 

agora era a sua adorada princesa, começaram a desprezá-los de tal modo 

que eles tiveram que abandonar o país. A princesa, fiel à promessa feita à 

mãe, continuou a ser piedosa e bondosa como sempre e continuou a visitar o 

seu túmulo e a orar debaixo da árvore, testemunha de tantas dores e 

alegrias. 

 
ANALISANDO OS CONTOS “CINDERELA” E “A GATA BORRALHEIRA” 

 
1) A partir da leitura dos contos “Cinderela” e “A Gata Borralheira” aponte 

pelo menos uma diferença e uma semelhança entre as duas versões. 

a) Diferença:   
 
 

 

b) Semelhança:   
 
 

 

2) DESCOBRNDO HERÓIS E VILÕES: Analisando as duas versões dos 

contos, que palavras descrevem as boas qualidades da protagonista ou 

heroína e as más qualidades das vilãs ou antagonistas. Utilize o quadro a 

seguir para realizar a atividade: 

 



Qualidades da protagonista 

(ou heroína) 

Qualidades das antagonistas 

(ou vilãs) 

  

  

  

  

  

  

  

 

3) Relacione as colunas observando como se dá as marcas de 

passagens de tempo nas histórias. 

(1) Primeira saída para o baile. 

 
(2) Segunda saída para o baile. 

 
(3) Terceira saída para o baile. 

 
 
 
( ) No terceiro dia... 

 
( ) Quando já não havia ninguém 

em casa...  

( ) No outro dia... 

4) (RE) ELABORANDO CONCEITOS: Leia os questionamentos a seguir, 

depois use as siglas (CM) para marcar os conceitos relacionados às 

CINDERELAS MODERNAS e (CF) para marcar os conceitos relacionados 

aos CONTOS DE FADAS: 

a) ( ) Trabalha fazendo os serviços pesados da casa, é maltratada, até o dia 

em que aparece um belo príncipe a descobre e a salva. 

b) ( ) Elas estudam, trabalham, mas continuam esperando por um 

“príncipe encantado” que seja belo inteligente e apaixonado. 



c) ( ) A única salvação da princesa é o príncipe, se ele não aparecer, 

estará para sempre condenada a infelicidade. 

d) ( ) Esperar por um príncipe para salvá-la da luta diária, da vida monótona 

e que a levam para uma vida de rainha. 

e) ( ) Esperar por um príncipe que venha montado em um cavalo branco. 

 
f) ( ) Esperar por um príncipe que venha montado em um “carrão”. 

 

5) Reescreva a oração abaixo substituindo as palavras em destaque por antônimos. 
 

A princesa, fiel à promessa feita à mãe, continuou a ser piedosa e 

bondosa como sempre e continuou a visitar o seu túmulo e a orar debaixo 

da árvore, testemunha de tantas dores e alegrias. 

________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6) Reescreva a oração abaixo substituindo as palavras em destaque por sinônimos. 

  

 Cinderela e o príncipe dançaram a noite inteira até que o relógio do 

castelo começou a tocar as doze badaladas. Cinderela ao ouvir o relógio, 

fugiu correndo pela escadaria que levava até aos jardins, mas no caminho, 

deixou ficar um dos seus sapatos de cristal. 

________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 





8)  imagem acima, exemplifica o quanto a ortografia da língua portuguesa 
apresenta detalhes os quais devemos estar atentos. Outro exemplo do mesmo 
nível dessa imagem pode ser em: 
 

a)    Sem e cem 
b)    Acento e assento 
c)    Cozer e coser 
d)    Cheque e xeque 
e)    Suar e soar 
 

 

        
9) Escolha a alternativa que oferece a sequência correta de vocábulos para as 
lacunas existentes: 
Assisti ao ________ do balé Bolshoi; 
       - Daqui ______ pouco vão dizer que ______ vida em Marte. 
       - As _________ da câmara são programas de humor. 
       - ___________ dias que não falo com Alfredo. 
 
a) concerto – há – a – cessões – há; 
b) conserto – a – há – sessões – há; 
c) concerto – a – há – seções – a; 
d) concerto – a – há – sessões – há; 
e) conserto – há – a – sessões – a . 
 
10) “O _______ de veículos de grande porte, em vias urbanas, provoca 
________ no trânsito; forçando a que os motoristas dos carros menores 
________,muitas delas, completamente sem _________ ; 
 
a) tráfico – infrações – inflijam – concerto; 
b) tráfego – infrações – inflijam – conserto; 
c) tráfego – inflações – infrinjam – conserto; 
d) tráfego – infrações – infrinjam – conserto; 
e) tráfico – inflações – inflijam – concerto. 
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