
 

 

Nível: B1 

Pretérito perfeito – Pretérito imperfeito (4) 

(Reconto da história do vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=aHUgdwyxTF0 ) 
Preenche os espaços em branco com o verbos no pretérito perfeito ou imperfeito 

 

Era uma vez um bando de passarocos pousados num fio de telefone. Faziam muito brulho 

estes passarocos, (1) ____________ (discutir) uns com os outros, faziam uma algazarra! 

De repente, (2) ____________ (ouvir) um som esquisito. (3)  ____________ (Olhar) para o 

lado e (4) ____________ (ver) uma espécie de cegonha, pousada em cima de um dos postes, 

que lhes disse “olá!”, em língua de pássaro. Quando a viram, os passarocos (5) ____________ -

se (pôr) a fazer troça dela. Enquanto os passarocos faziam caretas e se (6) ____________ (rir) 

da pobre cegonha, esta tentou novamente “falar” com eles, mas eles (7) ____________ -se 

(afastar).  

Como era muito simpática (e inocente também) a cegonha quis ir para ao pé dos passarocos. 

Então, (8) ____________ (levantar) voo (com muita dificuldade, aliás) e (9) ____________ (ir) 

pousar no meio do fio de telefone, mesmo no meio dos passarocos. Mas, como era muito 

pesada, o fio desceu muito, fazendo um “V”. Os pássaros não (10) ____________ (ficar)  nada 

contentes com isso, pois os que estavam mais próximos da cegonha apanhavam com o peso 

todo dos outros que (11) ____________ (estar) mais acima. Por causa disso, todos começaram 

a protestar. Porém, a cegonha não percebeu que eles estavam a protestar e (12) 

____________ (começar) também a fazer barulho à toa. Foi quando o passaroco da esquerda, 

o mais mau, lhe (13) ____________ (dar) uma bicada e ela (14) ____________ -se (virar) de 

cabeça para baixo, ficando só presa pelas patas. Por pura maldade, o passaroco mau deu outra 

bicada no dedo da pata da cegonha e ela (15) ____________ (largar) esse dedo do fio. 

Imediatamente, ele e o companheiro do lado, (16) ____________ (perceber) que, continuando 

a bicar-lhe nos dedos, a cegonha ia soltar os dedos todos e largar o fio. Logo a seguir 

começaram a bicar, desenfreadamente, isto é, com toda a velocidade, os dedos das patas da 

triste da cegonha. E ela lá foi, largando os dedos um a um. 

Quando já só (17) ____________ (faltar) o último dedo é que os passarocos (18) 

____________ (perceber) que iam ser projetados no ar, logo que a cegonha soltasse o fio. 

Mas, no momento em que perceberam isso, já era tarde. A cegonha (19) ____________ (cair) 

e eles (20) ____________ (ser) mesmo projetados. O movimento (21) ____________ (ser) tão 

brusco que eles, ao saírem projetados, (22) ____________ (perder) as penas todas. 

Aos poucos, foram caindo no chão, ao lado da cegonha, um aqui outro ali… Ao vê-los, a 

cegonha desatou-se a rir. 

É caso para se dizer: quem ri por último, ri melhor. 

 

 

Soluções: 1. discutiam; 2. ouviram; 3. olharam; 4. viram; 5. puseram; 6. riam; 7. afastaram; 8. levantou; 9. foi; 10. 

ficaram; 11. estavam; 12. começou; 11. deu; 12. virou; 13. deu; 14. virou; 15. largou; 16. perceberam; 17. faltava; 

18. perceberam; 19. caiu; 20. foram; 21. foi; 22. perderam. 


