
 

I 

 

Lê com atenção o texto seguinte. 

 

O Cavaleiro dirigiu-se para Antuérpia e aí procurou o negociante flamengo, 

para o qual o banqueiro Averardo lhe tinha dado uma carta.  

Encontrou o negociante em sua casa, aquecendo as mãos à lareira, vestido 

com uma bela roupa de pano verde, larga e debruada de peles pretas. O flamengo 

recebeu o viajante com grande amabilidade e convidou-o para ficar em sua casa.  

Mal se sentaram para jantar o Cavaleiro espantou-se com o paladar da comida 

que estava temperada com especiarias para ele desconhecidas.  

O negociante riu-se, abanou a cabeça e disse:  

– Vê-se que conheces mal o mundo novo.  

Indignado com estas palavras, o Cavaleiro começou a narrar a sua viagem. 

Quando ele terminou o flamengo disse:  

– Contaste uma bela história, mas daqui a pouco vai chegar alguém que te 

contará histórias muito mais espantosas.  

De facto, passado pouco tempo, bateram à porta da casa, ouviram-se passos 

na escada, e depois penetrou na sala um homem alto e forte, de aspeto rude, pele 

queimada pelo sol e andar baloiçado.  

– Este é um dos capitães dos meus navios – disse o negociante. – Voltou há 

dois dias duma viagem.  

O recém-chegado poisou em cima da mesa três pequenos cofres e disse:  

– Aqui estão três amostras das mercadorias que trago.  

O primeiro cofre estava cheio de pequenas pérolas, o segundo cofre estava 

cheio de oiro e o terceiro cofre estava cheio de pimenta.  

Espantou-se o Cavaleiro com aquilo que via, pois naquele tempo a pimenta era 

quase tão rara como o oiro.  

O dono da casa pôs mais lenha na lareira, serviu vinho aos seus hóspedes, e 

os três homens sentaram-se em frente do lume.  

Então, a pedido do negociante, o capitão começou a falar das suas viagens. 

Contou como desde muito novo tinha seguido a carreira de marinheiro viajando por 

todos os portos da Europa desde o mar Báltico até ao Mediterrâneo. Mas era 

sobretudo entre a Flandres e os portos da Península Ibérica que viajava. Um dia, 

porém, teve desejo de ir mais longe, de ir até às terras desconhecidas que surgiam do 

mar. Então resolveu alistar-se nas expedições portuguesas que navegavam para o sul 

à procura de novos países. Veio a Lisboa e aí embarcou numa caravela que partia a 

reconhecer e a explorar as costas de Africa. 
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1. Identifica aquilo que, em casa do negociante mais espanta o Cavaleiro e indica o 

motivo de tanta admiração. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Transcreve a observação proferida pelo negociante que suscitou a indignação do 

Cavaleiro. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Seleciona a opção correta, de acordo com o sentido do texto. 

 

3.1. Um dos capitães dos navios do negociante flamengo 

A. contou primeiro a sua história e, como prova, apresentou três pequenos cofres. 

B. primeiro apresentou três pequenos cofres e depois contou a sua história. 

C. tentou vender três pequenos cofres. 

 

3.2. Na sua carreira de marinheiro, o capitão 

A. viajava desde muito novo pelos portos europeus, mas principalmente da 

Península Ibérica à Flandres, tendo-se alistado certo dia nas expedições 

portuguesas que rumavam para o sul. 

B. viajava desde muito novo pelos portos europeus, mas sobretudo desde o 

Báltico até ao Mediterrâneo, tendo-se alistado num dia nas expedições 

portuguesas que rumavam para o sul. 

C. viajava desde muito novo sobretudo nas expedições portuguesas que rumavam 

para o sul. 

 

4. Conhecendo a história da viagem do Cavaleiro, refere um argumento que este 

poderia utilizar para defender que a sua aventura era mais espantosa do que as 

aventuras do capitão. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



II 

1. Identifica a classe a que pertence a palavra destacada em cada frase.  

Escreve a letra da frase e o número da classe a que a palavra destacada 

corresponde. 

 

 

2. Completa cada frase com uma das formas verbais apresentadas entre 

parênteses.  

a. A viagem da frota _______________ (v. recomeçar; futuro simples do indicativo) 

na próxima primavera. 

b. Naquele inverno, todos os portos ________________ (v. fechar; pretérito 

perfeito simples do indicativo) por causa do mau tempo. 

c. Espero que ele ___________________ (v. ser; presente do conjuntivo) prudente! 

d. O rosto do capitão ___________________ (v. trair; pretérito imperfeito do 

indicativo) as suas emoções enquanto relatava a sua história. 

 

 
3. Reescreve as seguintes frases, substituindo as expressões sublinhadas pelos 

pronomes pessoais corretos. 

a. O Cavaleiro estava cheio de vontade de provar a comida. 

_____________________________________________________________________ 

b. “O recém-chegado poisou em cima da mesa três pequenos cofres”. 

_____________________________________________________________________ 

c. “O dono da casa […] serviu vinho aos seus hóspedes”. 

_____________________________________________________________________ 

d. O capitão mostrou os cofres ao negociante e ao Cavaleiro. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

A. “convidou-o para ficar em sua casa” 

B. “o Cavaleiro começou a narrar a sua viagem” 

C. “daqui a pouco vai chegar alguém” 

D. “resolveu alistar-se nas expedições portuguesas que 

navegavam para o sul” 
 

 

 

1. Determinante  

2. Pronome 



4. Faz corresponder cada expressão sublinhada na Coluna A, a respetiva função 

sintática expressa na Coluna B.  

 

Coluna A Coluna B 

 

A. “Encontrou o negociante em sua casa”. 

B. “Este é um dos capitães dos meus navios”. 

C. “Espantou-se o Cavaleiro com aquilo que via”. 

D. O capitão falou ao Cavaleiro das suas viagens. 

E. “O primeiro cofre estava cheio de pequenas 

pérolas”. 

F. “aí embarcou numa caravela”. 

1. Sujeito 

2. Predicado  

3. Vocativo 

4. Predicativo do sujeito 

5. Complemento direto 

6. Complemento indireto 

7. Complemento oblíquo 

8. Complemento agente da passiva 

9. Modificador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom trabalho!  


