
 Corumbá,20/072020. Nota / Visto 

Aluno (a):  
 
  

 

Série: 2º Ano           do Ensino Fundamental  1        Turma: _________ 

Professor (a): _________________________________________ 
Disciplina: Redação 

Avaliação Bimestral de Redação 
1) Leia o texto abaixo e responda as questões: (2,8) 

 
 

 Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à 

sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima 

dele e ele acordou. 

 Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu 

embaixo da pata. 

 Tanto o ratinho pediu e implorou que o 

leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse 

embora. 

 Algum tempo depois, o leão ficou preso 

na rede de uns caçadores. Não conseguia se 

soltar, e fazia a floresta inteira tremer com seus 

urros de raiva. 

 Nisso, apareceu o ratinho. Com seus 

dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. 
 

    MORAL: Uma boa ação ganha a outra. 

a) Quais são as personagens da história? ________________________________________ 

b) Quem dormia debaixo de uma árvore: 

(        ) um ratinho  (       ) um leão  (       ) alguns bichos 
 

c) Quem acordou o leão: 

(        ) os macacos  (       ) uns ratinhos  (       ) a leoa 
 

d) Por que o leão soltou o ratinho? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

e) Como os caçadores pegaram o leão: 

(        ) com uma caixa    (       ) com uma boia (       ) com uma rede 
 

f) Como um ratinho tão pequenino, conseguiu ajudar o leão? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

g) A Fábula “O Leão e o ratinho” termina com a Moral “Uma boa ação ganha outra”.  

Isso  quer dizer que: 

(       ) Quem faz o bem é recompensado.       (       ) Quem ama deve ser pago. 

(       ) Que o amor não é correspondido. 
 



2) Observe a cena e complete o texto abaixo, não se esqueça do título: (2,8) 
 

Título: __________________________________________________ 
 

Certo dia Gabriel estava ___________________________________________ 

Quando chegou próximo ao rio, avistou um ____________________________ 

O menino assustado gritou por _____________________________________ 

Nisso apareceu um pescador que _____________ 

________________________________________ 

O menino agradeceu ao ____________________ 

E prometeu nunca mais _____________________ 

________________________________________ 
 

3) Leia o convite abaixo e responda: (2,0) 

 

a) Para quem é o convite? ___________________________________________________ 

b) Quem está convidando? ___________________________________________________ 

c) Para que Gabriel está sendo convidado? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

d) Onde fica a casa de Carlos Eduardo? _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
 

4) Agora chegou a sua vez, capriche e faça um convite para um(a) amigo(a). Não se 

esqueça de colocar todas as informações necessárias: (2,4) 

 


