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1- Leia com atenção e assinale com um x as respostas corretas: (6.0) 
 

O  LEÃO  E  O  RATO 
 

Estava um rato prestes a ser devorado por um gato faminto quando um leão que passava 
por perto, comovido com seu desespero, espantou o gato pra longe. Refeito do susto, o ratinho 
agradeceu: 

– Muito obrigado por salvar minha vida, majestade. O senhor é o rei da floresta e não 
precisaria se incomodar com um ser tão insignificante como eu. Mas um dia eu hei de lhe retribuir 
este favor. 

O leão, que não havia feito aquilo pensando em recompensa, seguiu o seu 
caminho: 

– Pobre ratinho, como poderia ele retribuir um favor ao rei dos animais? 
No dia seguinte, o leão estava andando distraído quando pisou numa rede estendida para 

aprisioná-lo. Assim que pôs a pata na armadilha, a rede se fechou sobre o seu corpo. 
– Ai de mim. Ficarei aqui a noite inteira até que cheguem os caçadores e me matem sem 

dó nem piedade. 
Eis que pela estrada vem passando o ratinho seu amigo. Ao ver o leão naquela situação, 

prontificou-se no mesmo instante: 
– É já que vou retribuir o favor que você me fez. 
E pôs-se a roer as cordas até livrar o leão da rede dos caçadores. 

                          
Fábulas de Esopo. Adapt. de Ivana Arruda Leite. São Paulo: EscalaEducacional. 2004. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. A atitude do leão para salvar o rato 
demonstra: 
a) inveja do gato. 
b) piedade pelo rato. 
c) desprezo pelo rato. 
d) egoísmo por ser mais forte. 
 
02. O sentimento do rato em relação à atitude 
do leão indica: 
a) astúcia. 
b) vaidade. 
c) gratidão. 
d) liberdade. 
 
03. O leão foi aprisionado por causa: 
a) da sua distração. 
b) da mata fechada. 
c) do desejo de vingança do gato. 
d) do seu desconhecimento do ambiente. 

 
 

04. O ensinamento coerente com os fatos dessa 
fábula é: 
a) O orgulho leva à morte. 
b) É melhor confiar desconfiando. 
c) Quando a sorte muda, os fortes necessitam dos 
fracos. 
d) Aos poderosos, tudo se desculpa; aos 
miseráveis, nada se perdoa. 
 
05. O adjetivo pobre, empregado no 4º parágrafo, 
expressa: 
a) posição social. 
b) falta de dinheiro. 
c) motivo de orgulho. 
d) digno de compaixão. 
 
06. A fala do leão preso na armadilha confirma o 
sentimento de: 
a) falta de esperança em ser salvo. 
b) surpresa com a atitude dos caçadores. 
c) esperança de chegar um amigo e salvá-lo. 
d) certeza de que ia livrar-se sozinho da armadilha. 
 



 
 

7- Leia a fábula e responda: (2.0) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Responda as questões abaixo:  
 
  
8- Leia a notícia e responda as questões: (2.0) 

 
a) Qual é o assunto do texto?  
R:____________________________________________________________________________ 

 

b) Qual a função da foto e da legenda na notícia lida? 
R:________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

c) Que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? 
R:____________________________________________________________________________ 
 

d) Onde foi publicada a notícia e, em qual data? 
R:________________________________________________________________________________ 

A cigarra e a formiga 
Tendo a cigarra cantando durante todo o 

verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma 
provisão. 

    Foi na casa da formiga, sua vizinha, e então lhe 
disse: 

    – Querida amiga podia emprestar-me um grão 
que seja de arroz, de farinha ou de feijão? Estou 
morrendo de fome. 

    – Faz tempo que não come? – perguntou-lhe a 
formiga, avara de profissão. 

    – Faz. 

    – E o que fez a senhora durante todo o verão? 

    – Eu cantei – disse a cigarra. 

    – Cantou, é? Pois agora, dança! 

Jean de La Fontaine. Fábulas. Rio de Janeiro: Revan, 2002. P. 
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a)    O que aconteceu com a cigarra 
quando o inverno chegou? 

R:_______________________________
_________________________________ 

b)    O que a cigarra poderia ter feito para 
que sua situação fosse diferente no 
inverno? 

R:_______________________________
________________________________  

c)    Qual foi a atitude da formiga em 
relação a cigarra? 

R:______________________________  

d)  Você concorda com a atitude da 
formiga? Se você fosse a formiga que 
atitude tomaria em relação ao pedido de 
ajuda da cigarra? 

R:_______________________________
_________________________________ 

 


