
Obra literária de referência nas Metas Curriculares de 

Português 4.o ano. 

Antes da leitura 

1. Faz uma pequena pesquisa sobre o autor e completa: 

O autor chama-se __________________________________________. 

Nasceu em __________________________________, capital da ____________________________ , no ano 

de_____________________. 

Escreveu ____________________________________________________ 

______________________________________________________________. 

2. A partir do título «O Príncipe Feliz», imagina a história que o livro conta e resume-a. 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

Leitura 

3. Lê o seguinte excerto da história «O Príncipe Feliz». 

Lá muito acima da cidade, numa alta coluna, erguia-se a estátua do Príncipe Feliz. Era 

todo revestido de finas folhas de ouro e tinha por olhos duas brilhantes safiras; no punho 

da sua espada cintilava um enorme rubi. Era por todos muito admirado.  

– É belo como um cata-vento – observou um dos membros do Conselho da Cidade que 

pretendia passar por um homem de bom gosto artístico. – Só não é tão útil – acrescentou 

logo, com receio de que o tomassem por homem pouco prático, o que de facto não era. 

Oscar Wilde, Gigante Egoísta seguido de O Príncipe Feliz, 3.ª edição, 

Nova Vega, 2008 (excerto) 
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4. Faz uma breve descrição do Príncipe Feliz. 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Requisita esta obra numa biblioteca, lê o texto na íntegra e responde às questões:  

5. Quais são as personagens principais deste conto? 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

6. Assinala com X a opção que completa a frase, de acordo com o texto. 

Os meninos que saíam da catedral comparavam a estátua a um… 

 a) anjo.   b) cata-vento.   c) espantalho.   d) pássaro.   

7. Lê o excerto: 

Uma noite, voou por cima da cidade uma Andorinha. As suas amigas tinham partido 

para o Egito havia seis semanas; ela, porém, deixara-se ficar, enamorada como estava de 

um Junco formoso. 

Oscar Wilde, Gigante Egoísta Seguido de O Príncipe Feliz, 3.ª edição, Nova Vega, 2008 (excerto) 

8. Assinala com X a resposta correta. 

Quem apareceu a voar por cima da cidade? 

 a) Uma borboleta.  b) Uma andorinha.  c) Uma águia.  d) Uma gaivota.  

9. Qual a razão que levou a Andorinha a ficar em vez de partir com as suas amigas? 

___________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

9.1 Que comentários fizeram as outras andorinhas sobre a situação? 

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

9.2 O que a impediu de chegar ao destino? 

___________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________________ 

10. Ordena de 1 a 4 as ações que a Andorinha realizou por ordem do Príncipe Feliz. 

Levar a safira, um dos seus olhos, a um jovem escritor. 

Levar o rubi do punho da espada à costureira. 

Levar as folhas que o cobriam às crianças. 

Levar uma safira, um dos seus olhos, a uma vendedora de fósforos. 

11. Os pedidos do Príncipe à Andorinha eram bons ou maus? Justifica a tua resposta. 

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

12. Lê o excerto: 

A pobre Andorinha tinha cada vez mais frio, mas não queria abandonar o Príncipe que 

tanto amava. Apanhava migalhas à porta do padeiro, quando ele não via, e procurava 

aquecer-se batendo as asas. Mal teve forças para voar mais uma vez para os ombros do 

Príncipe. 

E, dizendo isto, beijou o Príncipe nos lábios e caiu morta a seus pés.  

No mesmo instante, um estranho estalido soou dentro da estátua, como se alguma 

coisa se tivesse quebrado. 
Oscar Wilde, Gigante Egoísta Seguido de O Príncipe Feliz, 3.ª edição, Nova Vega, 2008 (excerto, com supressões) 

13. O que aconteceu à Andorinha e ao Príncipe Feliz? 

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

14. Lê a frase. 

« – Traz-me as duas coisas mais preciosas que houver na cidade – disse Deus a um dos 

seus Anjos; e o Anjo levou-lhe o coração de chumbo e a Andorinha morta.» 

15. O que pediu Deus a um dos seus Anjos? 

___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

16. Transcreve uma frase que simbolize o desfecho do conto. 

___________________________________________________________________________________________ 



Gramática 

17. Sublinha os adjetivos nas seguintes frases. 

«À volta do jardim havia um muro muito alto, mas eu nunca me preocupei 

em perguntar o que estava do outro lado. Tudo em meu redor era belo.»  

18. Lê a frase: 

A costureira tem faces magras e cansadas. 

18.1 Reescreve a frase, colocando os adjetivos no grau superlativo absoluto analítico. 

__________________________________________________________________________________________ 

19. Relaciona: 

A Andorinha é famosa.Grau comparativo de igualdade 

O Junco é mais ridículo  

Grau normal 

do que a Andorinha. 

O Príncipe é felicíssimo.Grau comparativo de superioridade 

O menino é tão doente  

Grau superlativo absoluto analítico como a mãe. 

O escritor estava muito longe.Grau comparativo de inferioridade 

O diretor do teatro é menos   

trabalhador do que o escritor.   

O Presidente da cidade era o menos 

sensível dos cidadãos. A Andorinha é a mais rápida  

 

Grau superlativo absoluto sintético 

Grau superlativo relativo de superioridade 

Grau superlativo relativo de inferioridade 

de todas. 

20. Lê as frases e sublinha a vermelho o sujeito e a verde o predicado. 

A Andorinha voava sobre a cidade. 

O Príncipe Feliz brincava com os seus companheiros no jardim. 

Eles fundiram a estátua. 


