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Capítulo 1. Larissa e Arthur

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa

Larissa tem 25 anos. Estuda medicina em São Paulo e tem muitos amigos 
porque é simpática e gentil. 

Ela sai com um moço que se chama Arthur. Ele tem 30 anos e trabalha em 
Jundiaí: é engenheiro. Arthur adora sair de noite, ir ao cinema, encontrar os 
amigos. 

Larissa e Arthur estão noivos há 3 anos. Moram em cidades diferentes, mas 
eles tem a sorte que Jundiaí e São Paulo não è muito longe. 

Larissa tem as chaves da casa de Arthur, e Arthur tem as chaves da casa de 
Larissa: os dois jovens não tem segredos.

Hoje é quarta-feira. Larissa não tem aula na faculdade. Quer fazer uma 
surpresa para Arthur porque hoje é um dia muito especial. Para Larissa é 
realmente um dia muito importante. 

Glossário

simpática: nice

amigos: friends

trabalha: he works

gentil: kind

encontrar: to meet

diferente: different

por sorte: luckily
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Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) Larissa vive e trabalha em Jundiaí. 

2) Larissa tem muitos amigos porque é simpática e gentil. 

3) Larissa e Arthur vão se casar.

4) Larissa quer fazer uma surpresa para Arthur.

5) Arthur é um engenheiro.
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Capítulo 2. O aniversário

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa

Hoje é dia 15 de maio: O aniversário de noivado de Arthur e Larissa.

Larissa quer fazer uma surpresa para Arthur: ir a casa dele em Jundiaí e 
celebrar juntos este dia especial.

Ela sabe que Arthur trabalha até as 17 horas, e assim vai pegar o ônibus das 
16:18 na rodoviária de São Paulo. Os horários são perfeitos!

Na rodoviária tem uma praça com um relógio bem grande e dentro é a 
bilheteria. Os ônibus vão para muitas cidades do Brasil e por isso a rodoviária é 
muito lotada. 

Larissa vai ao binário 4 e entra no ônibus para Jundiaí. Infelizmente o ônibus 
parte com dez minutos de atraso, mas Larissa chega em Jundiaí às 17:00: em 
tempo! 

Quando chega na casa de Arthur são já 17:30. “Certamente Arthur está em 
casa” pensa Larissa, em seguida toca a campainha e espera, mas ninguém abre 
a porta: Arthur não está.

Glossário

noivado: engagement

pegar: to get

horário: timetable

relógio: clock

praça: square

bilheteria: ticket office

lotada: crowded

binário: platform
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atrasado: delay

campainha: bell

rodoviária: bus station

Exercício

Escolha o artigo correto.

1) a / o aniversário 

2) o / os trem 

3) a / o horário

4) o/ a bilheteria 

5) os / a rodoviária 
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Capítulo 3. A procura de Arthur

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa

Larissa pensa: “Sem problema: Que sorte que tenho as chaves!”. Abre a bolsa e 
procura as chaves. Mas as chaves não estão na bolsa. Onde estão? Larissa se 
lembra que esqueceu as chaves de Arthur sobre a mesa na casa dela em São 
Paulo! 

Larissa não pode entrar, e não quer perder tempo esperando. Então vai 
procurar Arthur no seu trabalho. 

O escritório é muito perto, em um grande prédio moderno. 

Quando chega, pergunta de Arthur a secretária, mas ela responde: “Não, sinto 
muito, hoje Arthur não veio ao trabalho.”

Felizmente encontra os colegas de Arthur que saem do escritório para tornar a 
casa, mas nem eles sabem onde está Arthur. 

Larissa começa a ficar preocupada. 

Glossário 

bolsa: bag

lembra: she remembers

tinha esquecido: she has forgotten

prédio: building

colegas: colleagues

nem eles sabem: they don’t know either

preocupada: worried 
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Exercício 

Reconstrua a história.

1) A secretária diz a Larissa que Arthur não está trabalhar.

2) Larissa pensa de estar com as chaves da casa de Arthur na bolsa.

3) Larissa está preocupada.

4) Larissa procura por Arthur no trabalho dele.

5) Os colegas de Arthur não sabem onde ele está.
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Capítulo 4. O Aperitivo

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa

De vez em quando Arthur, depois do trabalho, vai ao bar com seus amigos para 
um aperitivo. O bar é a cinco minutos do escritório. Larissa corre lá e espera de 
encontrar o seu namorado. O bar é grande e elegante, e tem muita gente. 
Todos batem papo e parecem muito relaxados. 

Larissa observa: lá fora estão pessoas idosas sentadas tomando um café ou um 
chá e lendo jornal. Dentro estão os grupos de pessoas jovens que falam, 
bebem cerveja e comem batatinha. Entre essas pessoas estão os amigos de 
Arthur. 

“Que sorte!” pensa Larissa tranquila “Arthur certamente está aqui com eles.”

Mas uma surpresa ruim está chegando. 

Glossário

a cinco minutos: five minutes away

corre: she runs

espera: she hopes

encontrar: to find

batendo um papo: they are chatting

idosos: old
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Exercício

Verdadeiro ou falso?

1) Arthur de vez em quando depois de trabalhar faz um aperitivo com os 
colegas.

2) O bar é pequeno e vazio.

3) Os amigos de Arthur estão sentados fora do bar.

4) Os jovens dentro do bar bebem cerveja e comem batatinha.

5) Larissa está feliz ao ver os amigos de Arthur.
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Capítulo 5. Onde estás?

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa

Larissa se aproxima dos amigos de Arthur, Gabriel e Otávio. 

“Olá! Como vocês estão? Estou feliz de vê-los!”

“Olá Larissa! Que surpresa: estás em Jundiaí! Nós estamos bem, e tu?”

“Eu também estou bem, obrigada. Estou aqui para fazer uma surpresa para 
Arthur. Vocês sabem onde ele está?”

“Me desculpe, nós não sabemos: não vemos o Arthur há dois dias. Porque não 
bebes uma taça de vinho com nós?”

Mas Larissa não quer beber vinho com Gabriel e Otávio: quer apenas 
encontrar o seu namorado e festejar o aniversário deles!

Agora Larissa está cansada e confusa. Não sabe mais onde ir: Arthur não está 
em casa, nem no escritório, nem no bar. Onde pode estar? 

Glossário

se aproxima: she approaches

de vê-los: to see you

copo: glass

taça: stem glass 

festejar: to celebrate

cansada: tired

onde: where
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Exercício

Complete as frases com o verbo correto:

1) “Olá! Como vocês ____? Estou feliz de vê-los!”

a) são b) estão c) está d) vai

2) “Eu também estou bem, obrigada. Estou aqui para ____ uma surpresa para 
Arthur. Vocês sabem onde ele está?”

a) dizer b) olhar c) fazer d) falar

3) Porque não____ uma taça de vinho com nós?

a) bebes b) tem c) é d) quer

4) Agora Larissa____ cansada e confusa. 

a) ficou b) está c) quer d) é 

5) Não____ mais onde ir: Arthur não está em casa, nem no escritório, nem no 
bar.

a) estão b) é c) sabe d) quer 
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Capítulo 6. Uma ideia estúpida

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa

Larissa sai do bar. Tem que procurar uma solução. 

Na maioria das vezes quando caminha ela tem boas ideias, por isso decide  de 
caminhar pela cidade sem um destino. Gira-se à direita, depois à esquerda, 
atravessa uma praça, espera o verde ao semáforo para atravessar a rua, e 
então volta para trás. 

Afinal pensa: “Agora volto para a casa de Arthur. Se ele não estiver, ligo para 
ele.”

São já oito e quarenta: é tarde, e Larissa tem que chegar depressa.

Ainda de novo Arthur não está em casa: a única possibilidade que sobra é 
renunciar a supresa e telefonar. 

Larissa liga duas, três, quatro vezes, mas Arthur não responde. 

Agora está desesperada: “Que ideia estúpida de fazer uma surpresa! Que ideia 
estúpida de ter segredos com Arthur! O dia todo desperdiçado por nada!”

Glossário

na maioria das vezes: usually 

caminhar: to walk 

atravessa: she crosses 

semáforo: traffic light

oito e quarenta: twenty to nine

inteira: whole 

desperdiçada: wasted 
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Exercício 

Complete as frases com a preposição simples correta.

1) Na maioria das vezes quando caminha ela tem boas ideias, ____ isso decide  
de caminhar pela cidade sem um destino.

a) de b) em    c) a    d) por    e) entre

2) Por isso decide ____ caminhar pela cidade sem um destino.

a) a      b) para     c) de      d) sob        e) sobre

3) “Agora volto para ___ casa de Arthur. Se ele não estiver, ligo para ele.”

a) da      b) o       c) a      d) na      e) em

4) “Se ele não estiver, ligo ____ ele.”

a) para   b) a       c) na       d) por       e) de

5) O dia todo desperdiçado ___ nada!”

a) sem        b) por        c) de        d) em    e) desde
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Capítulo 7. Retorno a São Paulo

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa

Larissa não quer ficar em Jundiaí, e não pode mais esperar: o último ônibus 
para Jundiaí parte em breve, às 21:11.  Mesmo se triste e desiludida, renuncia 
a surpresa e volta para casa. 

Antes de ir embora então, deixa um bilhete embaixo na porta de Arthur. No 
bilhete escreve: “Oi amor! Feliz aniversário! Saudades…Larissa”.

Enquanto caminha para a estação, Larissa pensa em quanto foi inútil a sua 
viagem: e com raiva fica com vontade de chorar! 

Felizmente a viagem de ônibus está interessante. Perto dela tem outras 
pessoas: um senhor elegante que dorme, uma mamãe com uma criança 
pequena e tranquila, e dois estudantes que falam de filosofia. 

Larissa passa o tempo observando estas pessoas, e assim a tristeza vai embora. 

Glossário

ficar: to stay

esperar: to wait

triste: sad

desiludida: disappointed 

bilhete: note

inútil: useless

raiva: anger

chorar: to cry

tranquilíssimo: very quiet

16

https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa


A surpresa! - An Easy Portuguese Reader From EasyReaders.Org

Exercício 

Verdadeiro ou falso?

1) O ônibus para Jundiaí parte às 21:11. 

2) Larissa deixa um bilhete para Arthur.

3) Larissa encontra Arthur pela rua.

4) A viagem de ônibus é chata.

5) Larissa observa os outros passageiros. 
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Capítulo 8. Surpresa!

Listen online: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/a-surpresa

O ônibus chega em Jundiaí no horário exato. Larissa vai para casa, mas 
enquanto sobe as escadas, nota algumas coisas estranhas: balão colorido, 
bilhetes rosas em forma de coração, rosas vermelhas. “Que estranho” pensa, 
“Talvez tem uma festa de aniversário… não estou entendendo.” 

Quando Larissa chega ao seu apartamento, abre a porta e... surpresa! Arthur 
está ali! Está sentado no sofá e esta lendo um livro. Sobre a mesa tem: o jantar 
pronto, uma torta, e um presente para Larissa… e a chave de casa de Arthur 
que Larissa tinha esquecido de manhã!

Larissa está muito feliz! Beija e abraça Arthur, depois conta a sua terrível 
jornada em Jundiaí. Ao final jantam e festejam felizes o aniversário deles… no 
fundo foi um dia de verdade especial!

Glossário

escadas: stairs

algumas: some

balão: balloons

aniversário: birthday

sentado: sat

presente: gift 

muito feliz: very happy 

ela abraça: she hugs

ao final: in the end

no fundo: after all
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Exercício 

Complete as frases com o verbo correto.

1) O ônibus ____para Jundiaí no horário.

a) parte     b) desce     c) sai        d) pensa 

2) Quando Larissa chega no seu apartamento, abre a porta e…surpresa! Davide 
está ali! Está sentado no sofá e esta ____ um livro.

a) lendo b) lê c) escrevendo d) fazendo

3)Sobre a mesa ____: o jantar pronto, uma torta, e um presente para Larissa..e 
a chave de casa de Arthur que Larissa tinha esquecido de manhã!

a) ter b) tem c) temos d) tens

4) Larissa ____ muito feliz!

a) fica b) é c) está d) estão

5) Ao final jantam e ___ felizes o aniversário deles.

a) festejam b) festejar c) celebrar d) festeja 
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Solução

Capítulo 1 

1)F 2)V 3)F 4)V 5)V

Capítulo 2 

1)o 2)o 3)o 4)a 5)a

Capítulo 3 

2-4-1-5-3

Capítulo 4

1)V 2)F 3)F 4)V 5)V

Capítulo 5

1)B 2)C 3)A 4)B 5)C

Capítulo 6

1)D 2)C 3)C 4)A 5)B

Capítulo 7

1)V 2)V 3)F 4)F 5)V

Capítulo 8

1)A 2)A 3)B 4)C 5)A
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