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Capítulo 1. Um casal especial 

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uma-aparadinha

Henrique e Laura são casados há quarenta anos.

Eles conhecem as histórias e os segredos de todos os habitantes da vizinhança: 
de amor, de traição e travessuras.

Os dois têm uma memória excepcional e um grande intuíto pelas histórias de 
amor.

Mas como fazem a conhecer todos os segredos de todos os habitantes da 
vizinhança? Como podem saber sempre o que acontece, sem nunca errar?

Eh, Henrique e Laura não são dois velhinhos normais…

Glossário

travessura = high jinks

vizinhança = neighborhood

errar = to be wrong 

velhinhos = little old people

Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) Henrique e Laura são velhos amigos.

2) Henrique e Laura não conhecem ninguém na vizinhança. 

3) Os dois apresentam uma memória excepcional. 

4) Sabem sempre tudo o que acontece.

5) São dois velhinhos normais.
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Capítulo 2. O Cabeleireiro 

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uma-aparadinha

A placa do salão é velha. O neon está fora da moda, as cores estão apagadas, e 
os moveís parecem dos anos ’70.

Além disso…

O salão tem duas portas: à direita está escrito «Henrique-barbeiro», à 
esquerda «Laura-Cabeleireira para senhoras». Henrique e Laura são os 
proprietários do único salão de cabeleireiro da vizinhança.

Uma grande cortina divide o salão em duas partes: à esquerda estão os 
homens com Henrique; à direita estão as senhoras com Laura.

Todos contam os seus segredos para Laura e Henrique. Eles sempre sabem de 
tudo: escutam, se lembram, e frequentemente os aconselham.

Glossário

placa = sign

apagado = dull

cortina = curtain

escutam = they listen

se lembram = they remember

aconselham = they advise
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Exercício

Escolha o artígolo correto:

1) a/as cores

2) a/o lugar

3) o/os proprietários 

4) o/os homens 

5) a/as senhoras
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Capítulo 3. O mecânico Rafael

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uma-aparadinha

Rafael está sentado na poltrona de Henrique.

Rafael tem 27 anos. É muito bonito: moreno, alto e sorridente. O típico garoto 
brasileiro. Os seus braços são cheios de tatuagens. Ele é mecânico: tem uma 
oficina perto do salão de Henrique e Laura.

Rafael vai no Henrique toda terça-feira. O Rafael gosta de estar com a barba 
em ordem e o cabelo arrumado. 

Os dois conversam muito e contam as novidade da semana.

“Olha, Henrique, eu tenho um bom emprego. Tenho tantos amigos e uma 
família bonita. Amo a minha vida! Me falta apenas uma namorada. Uma boa 
garota para construir alguma coisa de sério, um amor de verdade, limpo...”

Glossário

poltrona = armchair / barber’s chair 

sorridente = smiling

oficina = mechanic’s workshop

arrumado = fixed up

construir = to build
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Exercício

Escolha o verbo correto:

1) Rafael ___ 27 anos.

a) tem b) é 

2) _____ muito bonito: moreno, alto e sorridente.

a) Tem    b) É

3) Os seus braços ____ cheios de tatuagens.

a) são    b) tem

4) Ele é mecânico, _____ uma oficina perto do salão de Henrique e Laura.

a) é    b) tem 

5) Olha, Henrique, eu _____ um bom emprego.

a)tenho    b)são
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Capítulo 4. A médica Júlia

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uma-aparadinha

De noite, ao jantar, Laura e Henrique falam da sua jornada.

“Hoje veio Rafael, que bom garoto! Eu não gosto muito das tatuagens dele, 
mas é trabalhador. Infelizmente, não consegue encontrar a garota certa para 
ele!”

“De verdade?” diz Laura “Como Júlia!”

“Julia quem? A médica?”

“Sim! Ela está separada há três anos… Júlia é uma mulher bonita, inteligente, 
muito divertida. É uma ótima oftalmologista. Porque não fazemos com que 
Rafael e Júlia se encontrem?”

“Mas Rafael tem 27 anos e Júlia tem mais que quarenta!”

Laura fica muito surpresa com as palavras de Henrique.

Glossário

eu não gosto = I don’t like them

infelizmente = unfortunately

não consegue = he can’t 

separada = separated

oftalmologista = eye doctor
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Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) De noite durante o jantar Henrique e Laura não conversam entre eles.

2) Henrique diz que Rafael é um bom garoto.

3) Laura quer que Rafael encontre com Júlia.

4) Júlia não é uma mulher bonita.

5) Rafael tem 27 anos.
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Capítulo 5. A aposta 

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uma-aparadinha

Durante o jantar, Henrique e Laura tiveram uma grande discussão.

Laura diz que Henrique é muito antigo: “Até uma mulher mais madura e um 
homem mais jovem podem se apaixonar.”

“Nāo, Laura, não é verdade: a idade de um casal é importante, é assim a 
posição social!” responde Henrique, “Para de brigar! Vamos fazer com que 
Júlia e Rafael se encontrem e vamos ver o que acontece!”

“Estou de acordo, mas vamos apostar: se Júlia e Rafael se gostarem, me leve 
finalmente fazer um cruzeiro! Estamos de acordo?”

Glossário

discussão = argument

apaixonar-se = to fall in love

idade = age

discutir = to argue 

apostar = to bet 

cruzeiro = cruise
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Exercício

Complete as frases com o verbo correto:

1) Durante o jantar, Henrique e Laura ___ uma grande discussão.

a) são b) têm c) dizem d) fazem e) falam

2) Laura ____ que Henrique é muito antigo.

A ) fala    b) é   c) faz    d) tem    e) há

3) A idade de um casal _____importante.

a) é   b) está    c) tem    d) ser

4) ____ de acordo, mas vamos apostar!

a) ter    b) estou    c) estar    d) fala 

5) “___assim a posição social.”

a) são    b) ter    c) foi    d) é
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Capítulo 6. Encontro surpresa

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uma-aparadinha

“Bom dia Júlia! É a Laura. Amanhã no salão tem um desconto especial para 
clientes. Por que tu não vens? Está bom ao meio dia?”

“Tá bom, Laura, obrigada! Venho ao meio dia!”

Meio dia em ponto: como toda terça-feira, Rafael entra no salão de Henrique. 
Fazer a barba e o cabelo.

Júlia acabou de sentar na poltrona de Laura.

Pela primeira vez, os dois velhinhos cabeleireiros abriram a cortina do centro 
do salão. 

Rafael está com uma toalha quente sobre o rosto. Henrique a usa sempre para 
amaciar a barba. 

Júlia está com a testa coberta de papel alumínio. 

Rafael e Júlia se veem. Se olham e, finalmente, sorriem.

Glossário

desconto = discount

meio dia = midday

amaciar = to soften 

coberta = covered 

papel de alumínio = tin foil 

se olham = they look at each other

sorriem = they smile at each other
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Exercício

Complete a frase com a preposição simples correta:

1) Amanhã ____ salão tem um desconto especial para clientes.

a) na b) no c) de d) para

2) “Tá bom,Laura, obrigada! Venho ____ meio dia!”

a) a b) o c) ao d) na

3) Júlia acabou de sentar na poltrona ___ Laura.

a) de b) na c) para    d) o

4) Henrique a usa sempre ____ amaciar a barba.

a) para    b) de c) no d) a

5) Júlia está com a testa coberta ___ papel alumínio.

a) com    b) a     c) de    d) na 
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Capítulo 7. Um convite inesperado

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uma-aparadinha

Júlia e Rafael saem do salão juntos.

Rafael está com um macacão azul sujo de graxa. Os seus braços são cheios de 
tatuagens coloridas. Ele acabou de fazer a barba e está com um aspecto 
selvagem e reservado.

Júlia veste um jaleco branco e está com uma maleta: loira, elegante e 
lindíssima.

“Eu tenho uma oficina aqui perto, se tiveres problema com o carro, posso te 
ajudar!”

“Mas eu não tenho um carro: vou apenas a pé…”

“Ah... E como eu posso te encontrar?” pergunta Rafael decepcionado.

“Eh, tu podes me convidar para jantar…"

“Sexta-feira?”

Glossário

carro = car

salão = hair salon 

tuta = coverall

graxa = grease 

aparência = appearance

selvagem = wild

a pé = on foot

encontrar-se = to meet you

decepcionado = sorry
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Exercício 

Verdadeiro ou falso?

1) Júlia sai do salão sozinha.

2) Rafael está com uma macacão azul e tatuagens nos braços. 

3) Júlia é loira, elegante e lindíssima. 

4) Júlia está com o carro quebrado.

5) Rafael convida Júlia para jantar na sexta-feira.

16



Uma aparadinha - An Easy Portuguese Reader From EasyReaders.Org

Capítulo 8. O final feliz

Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/uma-aparadinha

A sala da prefeitura está cheia de gente: todas as cadeiras estão ocupadas.

Rafael está muito emocionado. Sua mãe chora de emoção. 

Da porta entra Júlia: o seu vestido de casamento é elegante e refinado.

Na primeira fila, Henrique e Laura estão de mãos dadas: aquele casamento é 
mérito deles.

Até os dois cabeleireiros estão muito emocionados. Ao fim da cerimônia, os 
noivos deveram arrumar as malas. O cruzeiro partirá em poucas horas!

Glossário

ocupada = taken

emoção = deep feeling

refinado = refined 

mérito = credit

mala = luggage

cruzeiro = cruise
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Exercício

Complete as frases com o verbo correto.

1) A sala da prefeitura está cheia de gente: todas as cadeiras ___ ocupadas.

a) é  b) está c) são d) estão

2)Rafael está muito emocionado. Sua mãe ___ de emoção.

a) diz    b) é    c) sabe  d) chora 

3) Da porta ____ Júlia:

a) está b)entra c) sai d) entrar

4) Na primeira fila, Henrique e Laura estão de mãos dadas: aquele casamento 
___ mérito deles!

a) é  b) tem c) são d) está

5) Os dois cabeleireiros _____ muito emocionados.

a) são b) estão c) é d) dizem 
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Respostas:

Capítulo 1 – 1. F 2. V 3. V 4. V 5. F

Capítulo 2 -  1. as 2. o 3. os 4. os 5. as

Capítulo 3 -  1. A 2. B 3. A 4. B 5. A

Capítulo 4 -  1. F 2. V 3. V 4. F 5. V

Capítulo 5 -  1. B 2. A 3. A 4. B 5. D

Capítulo 6 -  1. B 2. C 3. A 4. A 5. C

Capítulo 7 -  1. F 2. V 3. V 4. F 5. V

Capítulo 8 -  1. D 2. D 3. B 4. A 5. B
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