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Leia o texto abaixo e, em seguida, responda às questões. 

A menina que não queria ser princesa 

Por Jarid Arraes 

Era uma vez uma menina 

Dotada de esperteza 

Nascida lá no sertão 

Batizada de Tereza 

Era muito da danada 

Arretada de brabeza. 

Ela muito curiosa 

Gostava de aventura 

Carregava bela fama 

De fazer muita loucura 

Não fazia nove horas 

E na queda ela era dura. 

(...) 

As carolas da igreja 

Só faziam cochichar 

Da menina espevitada 

Que vivia a badernar 

Queriam Tereza quieta 

Ajoelhada pra rezar. 

(...) 
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Foi que a mãe aperreada 

Teve então uma clareza 

Mandou trazer um livro 

Com história de princesa 

Segura do seu sucesso 

Deu o livro pra Tereza. 

(...) 

O livro era bem grosso 

Mas nada se “assucedia” 

Tereza se entediava 

Virava-se e remexia 

Até que parou de ler 

Sufocada de agonia. 

(...) 

Muita frescura enjoada 

Muita regra e etiqueta 

Tereza era muito ativa 

Brincava de carrapeta 

Bola de gude, futebol 

Patins, terra e luneta. 

(...) 

Só que essa liberdade 

Muito em breve ia acabar 

Pois trouxeram um cadeado 

Para a porta então trancar 

Tinha até corrente e chave 

Sem chance de se escapar. 

(...) 

Mas depois de oito meses 

Sua mãe foi percebendo 

Que a menina estava mal 

Amarela e esmorecendo 

A culpa bateu bem forte 

E ela foi se arrependendo. 

Ela viu que “tava” errada 

Essa história de prender 

Criança tinha energia 

E merecia então crescer 

Com bastante liberdade 

E com vontade de viver. 

Se tem menina princesa 

Que gosta muito de rosa 

Tem também a danadinha 

E que é muito geniosa 

Tereza era só um tipo 

De garota talentosa. 

(...)



Disponível em http://www.revistaforum.com.br/2015/10/03/cordel-infantil-a-menina-que-nao-queria-ser-princesa/. Acesso em: 10/06/2017. 

Adaptado para fins pedagógicos. 

 

a. No primeiro verso da segunda estrofe não há verbo, no entanto, pode inferir-se que haja um. Que verbo é esse? 

Reescreva o verso utilizando esse verbo.  

b. Considerando o verso reescrito na resposta da questão anterior, qual o sujeito da oração e qual a sua 

classificação?  

c. Em “as carolas da igreja só faziam cochichar” qual é o sujeito e qual a sua classificação?  

d. Em “Queriam Tereza quieta”, qual o sujeito e qual a sua classificação?  

e. Na sétima estrofe há os seguintes versos: “Pois trouxeram um cadeado/ Para a porta então trancar”. Entende-se 

que quem trouxe o cadeado foi o pai e a mãe de Tereza. Se o trecho fosse escrito deste modo: “O pai e a mãe de 

Tereza trouxeram um cadeado (...)”, qual seria o sujeito e qual a sua classificação?  

 


