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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/Escuta (compartilhada e autônoma). 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura. 

 

1- Leia a fábula a seguir: 

A Raposa e o Galo 

                                                    Esopo 

 

  

 

 

 

 

 

Certo dia, uma Raposa astuta e esfomeada, passeava pelo bosque. O Galo viu de longe 

que ela chegava e subiu na árvore mais próxima para escapar da inimiga.  

Quando avistou o belo Galo em cima da árvore, a Raposa aproximou-se e disse: 

 - Senhor Galo, já sabe da novidade? 

 O Galo, que era muito esperto, mas ficou cheio de curiosidade perguntou: 

 - Novidade? Não, não sei! Mas agora estou curioso, me conte qual é a novidade! 

 Com um ar muito meigo e amigável a Raposa continuou: 

 - Já não precisa ter medo de mim! Finalmente acabou a guerra entre galos e raposas. 

Podemos ser amigos! 

 Muito pouco crente, o Galo disse: 

 - Fico muito feliz! Sendo assim, já não precisa me comer. 

 - Por que você não desce daí e comemoramos com um abraço? – sugeriu a Raposa. 

 - Claro que sim! – respondeu o Galo. Vamos só esperar um momento, pois combinei com 

meu amigo Cão de encontrá-lo aqui. 

 - Amigo cão?  

 Vendo a Raposa assustada, o Galo acrescentou: 

 - Quando meu amigo cão chegar podemos comemorar juntos! 

 Muito assustada, com medo do Cão, a Raposa se despediu dizendo: 

 - Pode ser que os cães ainda não saibam que acabou a guerra! Melhor eu ir andando. O 

abraço fica para outro dia. 
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Texto adaptado da Fábula: A raposa e o galo, disponível em: https://pt.slideshare.net/pedro_sepleu/a-raposa-e-o-galo 

acesso em 03/08/2020. 

 

2- As personagens das fábulas são: 

(A) pessoas 

(B) animais 

(C) crianças 

(D) objetos 

 

3- Quais as características da Raposa citadas no texto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4- Qual era a real intenção da Raposa ao pedir para o Galo descer da árvore? 

(A) Ela queria dar um abraço no Galo. 

(B) Ela queria que ficar amiga do Galo. 

(C) Ela queria comer o Galo. 

 

5- Quem o Galo disse que estava esperando? Por que ele falou isso? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6- Geralmente as fábulas trazem uma moral no final, que é um ensinamento, uma mensagem. 

Escolha qual moral melhor se encaixa nessa fábula: 

 

(A) Devagar se vai longe. 

(B) Contra esperteza, mais esperteza ainda. 

(C) Viva o presente. 

 

 

Se possível, assista a contação da fábula em: Fábulas de Esopo, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=26crqiwnc0w Acesso em 03/08/2020. 

 
 

 

https://pt.slideshare.net/pedro_sepleu/a-raposa-e-o-galo%20acesso%20em%2003/08/2020
https://pt.slideshare.net/pedro_sepleu/a-raposa-e-o-galo%20acesso%20em%2003/08/2020
https://www.youtube.com/watch?v=26CRQIWNC0w

