
 

      O texto que você vai ler tem princesa, castelo, príncipe e baile... Então, em que será que ele 

é diferente de algumas histórias clássicas que todos nós conhecemos? 

        Leia uma parte da história para responder às questões propostas. 

Parte I 

Princesa Barulhinhos 
 

 
 

     A história se passa em um reino encantado, muito distante, no tempo do "Era uma vez". 

Há muito tempo, nesse reino, nasceu essa tal princesinha, linda! Mas por todos passou a ser 

chamada de Princesa Barulhinhos. 

      Aposto que sua curiosidade está grande para saber o motivo desse apelido, não é 

mesmo? 

      Pois bem, a graciosa princesa tinha um probleminha, na verdade, um problemão: fazia 

estranhos barulhos sempre que se emocionava. 

     Se ficava sem graça, espirrava. 

     Se levava susto, a barriga roncava. 

     Se a alegria era grande, soluçava. 

     Se a tristeza batia, fungava. 

     A situação piorava quando as emoções vinham todas de uma vez. 

     Aí era "ATCHIM", "ROOOONC", "HIC HIC", "SNIF SNIF" para todo lado! 

     O rei e a rainha quase morriam de preocupação, pois esses sons esquisitos espantavam 

qualquer pretendente. 

        Foi então que Vossa Majestade resolveu fazer uma festança para comemorar o 

aniversário da Princesa Barulhinhos. Foram convidados todos os jovens nobres e solteiros de 

reinos próximos e distantes, na certeza de que a Princesinha finalmente iria encontrar o Príncipe 

Encantado para se casar e ser feliz para sempre. 

        Imagine a felicidade da Princesa Barulhinhos quando, desfilando com seu mais belo 

vestido, entrou no salão do baile. 



          Ela nunca tinha visto tantos príncipes encantadores! Foi tanta emoção que não 

conseguiu se controlar, soltando um enorme soluço de alegria. Mas todos já estavam olhando 

para ela... 

        A Princesa Barulhinhos então ficou morta de vergonha, espirrou com tanta força que as 

plumas dos chapéus dos convidados saíram voando por todo o palácio: 

- Atchiiim! 

Os príncipes se entreolhavam meio assustados.  

Tamanho furacão poderia ser realmente uma princesa? Uma princesa de verdade? 

Para mudar o clima, o rei olhou para a orquestra e deu um sinal, dizendo: “Maestro, uma valsa 

para levantar o astral”. Um príncipe mais valente que os outros decidiu se aproximar e tirou a 

Princesa Barulhinhos para dançar. Ela logo aceitou, mas diante de tanta emoção, os roncos de 

seu estômago encobriram a música: 

  - Ronc, Ronc!  

 - Mas que som horrível! - exclamaram os príncipes, indignados. - Esse barulho é 

insuportável! É uma agressão aos nossos preciosos ouvidos! 

   E juntos todos começaram a gritar:  

- Hooooou, Hooooou, Hooooou, Hooooou, Hooooou, Hooooou... 

A Princesa Barulhinhos fugiu correndo, tapando os ouvidos. 

 

       

Fungando: fazendo ruído, resmungar. 

Esbaforido: que tem pressa, ofegante. 

Recíproco: correspondido. 

 

1.  Observe, a seguir, o 1º parágrafo do texto: 
 
 
 

 
 
 
a) O que significa a expressão “No tempo do 'Era Uma Vez'”? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
b) A expressão “Há muito tempo” é comum em contos tradicionais. Essa expressão marca um 
tempo 
 
                                      (       ) determinado.                                        (      ) indeterminado. 
 

 Que outras expressões podem indicar tempo indeterminado? 
 

 (      ) Há muitos anos.     (     ) No tempo dos reis e rainhas.      (      ) Há dois anos.  
 

 

c) Em que lugar (espaço) a história se passa?  

 

______________________________________________________________________________ 

 

“A história se passa em um reino encantando, muito distante, no tempo do 'Era 

uma vez'. Há muito tempo, nesse reino, nasceu essa tal princesinha, linda! 

Mas passou a ser chamada de Princesa Barulhinhos”. 



 

  

2.   A Princesinha tinha um problema. 

 

a) Qual era esse problema? 

____________________________________________________________________________ 

 

b) Em que momento esse problema se tornava evidente? 

____________________________________________________________________________ 

 

c) Quando o problema da princesinha ficava mais grave? 

____________________________________________________________________________ 

 

d) Pinte, no texto, com lápis de cor azul, o parágrafo que apresenta o sentimento dos pais da 

Princesa Barulhinhos em relação ao problema vivido por ela. 

 

3.  Leia o trecho. 

 

           “Foi então que Sua Majestade resolveu fazer uma festança para comemorar o 

aniversário da Princesa Barulhinhos”. 

 

a) Quem foram os convidados chamados para esse  evento? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Transcreva do trecho duas palavras polissílabas. 

____________________________________________________________________________ 

c) Contorne, no texto, a verdadeira intenção dos pais da Princesa Barulhinhos ao fazerem uma 

festança para ela. 

 

4. "Imagine a felicidade da Princesa quando, desfilando com seu mais belo vestido, entrou no 

salão do baile."  

 

a) Nesse momento, quais foram os barulhos emitidos por ela? 

 

(     ) Ela fungou. 

(     ) Ela espirrou. 

(     ) Sua barriga roncou. 

(     ) Ela soluçou. 

 

b) Transcreva a fala do pai da Princesa Barulhinhos diante da dúvida em relação a se ela era 

uma princesa de verdade. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

c) "Felicidade" é o antônimo de __________________________________________________. 

                                  



5. Um príncipe mais valente que os outros decidiu se aproximar e tirou a Princesa Barulhinhos 

para dançar. 

Assinale os parágrafos do texto que demonstram a reação dos príncipes diante dos roncos 

que foram ouvidos por eles. 

 

(        ) 16º parágrafo     (     ) 19º parágrafo     (     ) 17º parágrafo    (   ) 21º parágrafo   

 

 Leia a parte II do texto para responder às questões de 6 a 9. 

 

Parte II  

A coitada estava saindo fungando do castelo quando apareceu um príncipe que tinha 

se atrasado. Ele corria a todo vapor e, mesmo esbaforido, era tão lindo que a princesa parou de 

chorar para vê-lo melhor. 

- Meu nome é Olho de Veludo - disse para a princesa, fazendo uma reverência. - 

Peço que perdoe meu atraso, maravilhosa princesa, mas meu cavalo decidiu encrencar. 

Barulhinhos tentou dizer que isso não tinha importância, mas foi só abrir a boca e sua 

barriga começou a roncar: “Ronc, ronc...” 

O príncipe sorriu. Não parecia se importar. 

Mas a princesa ficou transtornada e começou a espirrar. 

“Á sua saúde”, respondeu Olhos de Veludo. E acrescentou baixinho “Ou quem sabe 

... Aos nossos amores?” 

O príncipe tinha se apaixonado por Barulhinhos à primeira vista, e algo lhe dizia que o 

sentimento era recíproco. 

Um “HIC” apaixonado serviu de confirmação. O príncipe lhe perguntou: “Quer casar 

comigo”? 

Os soluços da princesa ficaram tão frenéticos que ela começou a pular como um 

cabrito: “Hic, Hic, Hic, Hic, Hic!" 

Apesar do pula–pula, a princesa Barulhinhos disse “Ssiiiimmmm” de todo o coração. 

Foi a vez de o nosso príncipe ficar vermelho como um pimentão. Ele franziu a testa, 

apertou os lábios e soltou um pum tão forte que pareceu um trovão! Depois desse desastre, o 

príncipe, meio sem graça, disse: 

- Não... Não foi por querer: eu solto pum sempre que fico feliz. 

Foi assim que Barulhinhos e Olhos de Veludo souberam que foram feitos um para o 

outro. 

(...) 

Gudule e Argolei Pottiê. Princesa Barulhinhos Tradução Álvaro Faleiros. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6. Leia o trecho. 

 

“A coitada estava saindo fungando do castelo quando apareceu um príncipe que tinha 

se atrasado. Ele corria a todo vapor e, mesmo esbaforido, era tão lindo que a princesa parou de 

chorar para vê-lo melhor” 

 

a) Qual foi o motivo do atraso do príncipe? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



b) Qual a foi a reação da princesa ao se encontrar com o príncipe?  

____________________________________________________________________________ 

 

c) A quem se refere a palavra "ele", empregada no trecho? 

____________________________________________________________________________ 

 

d) Qual é o significado da expressão “a todo vapor”? 

____________________________________________________________________________ 

  

7. Que sinal de pontuação foi usado para marcar as falas dos personagens? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Sublinhe, na Parte II, um trecho que comprove sua resposta. 

 

8. Releia o trecho. 

 

“Apesar do pula–pula, a princesa Barulhinhos disse “Ssiiiimmmm” de todo o coração. 

 

 A forma como a palavra em destaque foi escrita evidencia que a princesa estava 

                              (     ) envergonhada.      (     ) muito feliz.    (     ) indiferente. 

 

 9. "Foi assim que Barulhinhos e Olhos de Veludo souberam que foram feitos um para o outro." 

 

a) Qual foi o motivo que levou Olhos de Veludo a se apaixonar por Barulhinhos? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b) Por que as palavras Barulhinhos e Olhos de Veludo foram escritas com letras iniciais 

maiúsculas? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

10. Reescreva o trecho a seguir como se houvesse apenas um soluço.  

 

“Os soluços da princesa ficaram tão frenéticos que ela começou a pular como um cabrito.” 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 


