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A. Vais ouvir contar uma história. 
Procura tomar atenção ao que ouves. Se achares conveniente podes tomar algumas 
notas no teu caderno. 
 
B. No final da audição, responde ao questionário, rodeando a hipótese correcta. 
 
1. A acção da história passa-se: 
A. na terra sagrada. 
B. num jardim. 
C. num moinho. 

 
2. A infanta usava para pentear o seu 

cabelo: 
A. uma escova de marfim.  
B. um pente de prata.  
C. um pente de ouro. 

 
3. infanta olhou para o mar e viu: 
A.  uma caravela. 
B.  uma armada. 
C.  uma nau. 

 
4. A infanta perguntou ao capitão se 
vira o ... 
A. amante. 
B. marido. 
C. noivo. 
 
5. Antes de responder, o capitão 
perguntou à infanta: 
A. a cor do cabelo do marido. 
B. as senhas que ele levava. 
C. a cor dos olhos. 

 
6. O cavaleiro levava a cruz de Cristo : 
A. na lança. 
B. no selim. 
C. na capa. 

 
 

7. O capitão vira o cavaleiro numa: 
A. cavalgada. 
B. estacada. 
C. escorada. 

 
8. A infanta para ter de novo o seu 

amado daria: 
A. ouro, prata, três moinhos, telhas do 
telhado e as filhas. 
B.  um cavalo branco, um selim de 

prata, as filhas, ouro e prata. 
C. ouro, prata, um cavalo branco, 
três moinhos e as filhas. 

 
9. O capitão recusou todas as 
ofertas porque queria: 
A. toda a sua riqueza. 
B. especiarias. 
C. a infanta. 

 
10. O capitão para testemunhar a 
sua identidade serve-se de: 

A. um anel de sete pedras. 
B. uma cruz de ouro e marfim. 
C. um selim de prata dourada. 

 
 
 
 
 
 

 
D. Vais ouvir de novo a história.  



Completa este episódio da história com as palavras apropriadas. 
 

A Infanta oferecia  _____________ e  _____________ fina, três  

_____________  - um moía o  _____________ e a  _____________, o outro o  

_____________ ; as telhas do  _____________, que eram de  _____________   e  

_____________.  

Finalmente ofereceu ao capitão as suas três  _____________. 

O capitão pretendia a mão da  _____________. Face a este pedido a Infanta 

ficou  _____________  e recusou imediatamente, decidindo castigar o  

_____________. A Infanta chamou os seus  _____________  para o atarem ao rabo 

do  _____________  e andarem com ele à volta do jardim. 

O capitão mostrou um  _____________ de  _____________  pedras que 

tinha repartido com a  _____________. 

Afinal o capitão era o  _____________! 

A Infanta quando reconheceu o marido ficou muito  _____________. 

 (adap. de http://www.ecolenet.nl/tellme/poesia/infanta.htm) 

 

E. Reflecte sobre as actividades que acabaste de resolver. 

 

Antes de cada audição do texto 
1. Prestei atenção às informações que 
me foram fornecidas.   
 Sim  Não  
 
2. Tive dificuldades em perceber o que 
era para fazer.  
Sim   Não  
 
Durante as audições ... 
1. Estive com atenção evitando 
dispersar-me.  
Sim   Não  
 
2.Tive dificuldade em concentrar-me. 
Sim   Não  
 
3. Nem sempre percebi o que era dito.  
Sim   Não  
 

4. Consegui perceber facilmente o texto.  
Sim   Não  
 
Após as audições ... 
1, Realizei a tarefa sem dificuldade. 
Sim  Não  
 
2. Tive dificuldade em realizar a tarefa.   
Sim   Não  
 
3. Não consegui completar o texto à 
medida que ia ouvindo.     
Sim   Não  
 
4. Não sabia escrever a palavra que 
faltava. 
Sim   Não  
 
5. Havia muitas palavras para completar. 
Sim   Não  

 


