
 

Nível: A2 

A Carta de uma menina 

1. Lê a informação. 

 

O tigre A girafa 

  

 

Um leão Dois leões 

 

 

 

2. Preenche os espaços em branco com os artigos definidos e indefinidos 
adequados: um, uma; o, a. 

Carta de menina de 3 anos faz supermercado trocar nome de pão 

Em 2011, (1) _____ menina de 3 anos e meio, Lily Robinson, escreveu (2) _____ 

carta com (3) _____ajuda da sua mãe, dirigida a (4) ____ rede de supermercados 

britânica, a Sainsbury’s. (5) ____ menina queria saber porque é que (6) ____ seu pão 

preferido se chamava Tiger Bread (Pão Tigre), em vez de Giraffe Bread (Pão Girafa). Na 

carta, ela argumentava que (7) ______ aparência 

do pão assemelhava-se muito mais a (8) ______ 

girafa do que a (9) _____ tigre. 



 

Em resposta, o gerente Chris King deu toda a razão à menina, e anexou 

(10) _____ cartão oferta que tinha (11) ______ valor de algumas unidades do tal “pão 

tigre/girafa”. 

                                                                http://pontodereferencia.com.br  (texto adaptado) 

 

GLOSSÁRIO: 

Rede de supermercados: é um conjunto de supermercados da mesma marca. 

Aparência: aspeto físico de uma coisa ou de uma pessoa. 

Assemelhava-se: parecia-se com. 

Deu a razão a alguém: concordou com alguém. 

Cartão oferta:  cartão que contém um determinado valor em compras. A pessoa 

que o recebe pode ir à loja e levar para casa os produtos que quiser até um determinado valor 

(20 €, 30 €, 100€, por exemplo). 

 

 

3. Lê o diálogo. Faz o plural das seguintes palavras que se encontram no 
texto.  
NOTA: Terás de usar duas vezes o plural de uma das palavras. 

 

Rita: ―Tens pão para o jantar? 

Joana: ― Devo ter ainda um pão que sobrou de ontem. 

Rita: ― Mas precisamos de três (1) ________ porque o João também vem jantar cá a 

casa!  

Joana: ― A minha mãe disse-me para eu ir às compras antes de vocês chegarem, mas 

não tive tempo.  

Rita: ― As (2) _________ têm sempre razão, Joana! 

Mãe • pão • razão • cartão  



 

Joana: ― Eu sei, eu sei!  

Rita: ― Na maior parte das vezes nunca temos (3) _________ para contrariar as 

nossas (4) _________. 

Joana: ― Sim, é verdade! Mas eu sou uma pessoa muito teimosa e não gosto que me 

contrariem.  

Rita: ― Olha, parece que o João já chegou! 

Joana: ― É ele, sim! Tenho de ir comprar pão… 

Rita: ― Leva o dinheiro que está em cima da mesa junto desses (5) ________. 

 

GLOSSÁRIO: 

Sobrou: o que restou, o que ficou. 

Contrariar: fazer ou dizer de modo contrário. 

Teimosa: que teima, que insiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluções: 1. 1) uma; 2) uma; 3) a; 4) uma; 5) A; 6) o; 7) a; 8) uma; 9) um; 10) um; 11) o. 

2. 1) pães; 2) mães; 3) razões; 4) mães; 5) cartões. 


