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EPREUVE DE LANGUE PORTUGAISE 

 
6ème- 

 

(A preencher pelo aluno) 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome do aluno: ___________________________________________ 

 

Data de nascimento: ________________________________________ 

 

Nacionalidade: ____________________________________________ 

 

Morada: _________________________________________________ 

 

Nome do pai: _____________________________________________ 

 

Nome da mãe: ____________________________________________ 

 

Escola que frequenta:______________________________________ 

 

Classe: __________________________________________________ 

 

Data: _____________________________________________________ 
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Lê, com atenção, o texto: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) Ogre – gigante que aparece nos contos para crianças(2)carrancuda – severa/zangada 

 
O Gigante Egoísta 

 
No centro da cidadezinha, erguia-se, o castelo do gigante. 

À volta do castelo havia um grande jardim muito bonito coberto de relva fofa. Aqui e ali 

cresciam lindas flores que pareciam estrelas e doze pessegueiros que na Primavera se 

cobriam de delicados botões cor-de-rosa e cor de pérola e no Outono davam frutos deliciosos. 

 Todas as tardes, quando vinham da escola, as crianças costumavam ir brincar no 

jardim do Gigante. Os pássaros cantavam nas árvores tão suavemente que as crianças 

paravam as suas brincadeiras para os ouvir: 

 – Que bom é estar neste jardim! – diziam umas às outras. 

 Um dia, o gigante regressou. Tinha ido visitar o seu amigo, o Ogre(1) , e por lá tinha 

ficado sete anos. Ao fim dos sete anos voltou para o seu castelo. Ao chegar, viu as crianças a 

brincar no jardim. 

– Que fazeis aqui? – gritou ele com uma voz carrancuda (2). E as crianças, cheias de 

medo, fugiram todas. 

– O jardim é meu! – disse o gigante – toda a gente sabe isso, e não permito que 

ninguém venha aqui brincar, a não ser eu. 

Construiu então um grande muro à volta do jardim e pôs-lhe um letreiro: 

PROIBIDA A ENTRADA 

Realmente era um gigante muito egoísta. 

As pobres crianças, que já não tinham onde brincar, tentaram brincar na rua, mas 

havia muito pó e muitas pedras e as crianças não gostavam de lá brincar. Quando voltavam 

da escola andavam à volta dos altos muros e falavam do maravilhoso jardim que havia lá 

dentro.  

- Que felizes que nós éramos neste jardim! – lamentavam as crianças. 

Chegou depois a Primavera. Os campos encheram-se de flores e de pássaros e só no 

jardim do Gigante egoísta continuava o Inverno. Os pássaros não queriam ir lá cantar porque 

não havia crianças e as árvores esqueceram-se de florir. Um dia, uma linda flor espreitou por 

cima da selva mas, mal reparou no letreiro, ficou com tanta pena das crianças que voltou a 

esconder-se na terra e foi dormir. 

 

Oscar Wilde, O Gigante Egoísta, Difusão Verbo “Adaptado” 
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1a PARTE 
 
1. Ordena as frases de 1 a 5, conforme o desenrolar do texto. 

Quando o Gigante regressou, expulsou as crianças do seu jardim, o que fez com que 

elas ficassem muito tristes. 

 

 Um dia o gigante foi visitar o seu amigo Ogre e por lá ficou sete anos. 

 

Na sua ausência as crianças habituaram-se a brincar no jardim do seu castelo. 

 

 Era uma vez um gigante que vivia num castelo. 

 

Em consequência disso, a Primavera nunca mais entrou no jardim do Gigante. 

 

 
2. Assinala com   a opção certa. 

 

2.1. O castelo do Gigante situa-se : numa cidade grande. 
 
     numa cidade pequena. 
 
 

2.2. No jardim do Gigante havia :          relva, pessegueiros e flores. 
 
              relva, estrelas e flores. 
 
 

2.3. As crianças :                                        gostavam de brincar no jardim do Gigante. 
 
                                    detestavam brincar no jardim do Gigante. 
 
 

2.4. O Gigante foi visitar um amigo  
e ficou ausente:            pouco tempo 

 
              muito tempo. 
 

 

2.5. As crianças preferiam brincar :          na rua. 
 
              no jardim. 

1
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3. Responde às perguntas que se seguem, com frases completas. 
 
3.1. Onde vivia o Gigante desta história? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.2. Como ficou o Gigante quando viu as crianças no seu jardim? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.3. O que fez o Gigante para impedir a entrada das crianças no  jardim? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3.4.  Porque é que  o gigante é egoísta?Justifica com uma frase do texto. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3.5. Na tua opinião, por que razão é que ao chegar a Primavera os pássaros não queriam 

cantar no jardim ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 

2a PARTE 

 
1. Coloca as frases no feminino : 

 

1.1.  Os meninos são altos. 

____________________________________________________________________ 

1.2.  Eles são simpáticos. 

____________________________________________________________________ 
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2. Reescreve a frase começando-a por “Os...” 

O gigante foi visitar o seu amigo. 

______________________________________________________________ 

 

3. Completa cada balão de fala , utilizando dez  das palavras indicadas no 
quadro seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criança feliz 
 

 

 
 
Criança triste 
 
 

 
 

 

 

 

 

4. Indica se as frases se encontram no : Presente, Passado ou Futuro. 

 

Amanhã, partirei para Lisboa. __________________________________________________ 

Ela brinca com o João. _______________________________________________________ 

Eu comi uma maçã. _________________________________________________________ 

Ontem, estudei para o teste. __________________________________________________ 

 

Ontem fui brincar no jardim do gigante. Era um jardim ________________ onde 

havia flores ______________ e árvores com frutos __________________. 

Foi um dia  ________________  porque brinquei com meninos muito 

____________________. 

Ontem fui brincar no jardim do gigante. Era um jardim ________________ onde 

havia flores ____________ e árvores com frutos __________________. 

Foi um dia __________________ porque brinquei com meninos muito 

___________________. 

deliciosos   pequeno   bonitas 
feias    simpáticos   fantástico 
divertido   secas    amargos 
grande    aborrecido   antipáticos 



__________________________________________________________________________________ 
Prova de Língua Portuguesa                                                                                                                                      página 6 

3a PARTE 
 

1. Imagina o retrato físico do Gigante e como é que ele costuma passar       
os dias no seu castelo. 
Começa por completar as frases propostas e depois continua o texto. 

 
 

 

 

O Gigante é muito ________________ e ________________. 

Tem umas pernas __________________ e braços _____________. 

Os olhos são ___________________ e tem uma boca com dentes 

_______________________. O seu cabelo é  ________________. 

1- Todos os dias, ele faz a mesma coisa. De manhã,____________ 

2________________________________________________________________

3________________________________________________________________

4________________________________________________________________

5________________________________________________________________

6________________________________________________________________

7________________________________________________________________

8________________________________________________________________

9________________________________________________________________

10_______________________________________________________________

11_______________________________________________________________

12_______________________________________________________________

13_______________________________________________________________ 

14______________________________________________________________ 
 
15__________________________________________________________ 
 
16 _________________________________________________________ 


