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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Ortografia. 

 

1- Leia os textos a seguir: 

 

Texto 1  

O velório da onça 

 
    A onça estava meio velha e cansada de correr atrás dos bichos. 

Teve então uma ideia. Espalhou a notícia de que estava para morrer e que, antes de esticar 

as canelas, gostaria de receber a visita de todos os bichos da floresta. 

Em seguida, meteu-se em sua caverna e esperou. 

O plano foi dando certo. Uma a uma, as visitas foram entrando na caverna para despedir-se 

e a todas elas a onça esperta foi papando… 

Até que chegou a vez do jabuti. Ele veio devagarinho e parou perto da entrada da caverna. 

Lá de dentro, a onça percebeu que o jabuti estava indeciso, por isso começou a dizer: 

– Entre logo, amigo jabuti. Já estou tão fraquinha… Venha fazer-me companhia… 

O jabuti recuou e, preparando-se para escapar, respondeu: 

– Obrigado pelo convite, amiga onça. Mas, pelas pegadas que há no chão, vejo que muitos 

bichos aí entraram e nenhum deles ainda saiu. Pelo jeito, sua caverna deve estar superlotada. Eu 

volto depois, quando todos esses bichos tiverem saído e a caverna estiver mais espaçosa… 

E deu no pé! 

Disponível em: http://www.bibliotecapedrobandeira.com.br Acesso em 26/08/2020 

   

Texto 2  

Amigo da onça 

 

Amigo da onça é uma expressão popular brasileira, usada para se referir ao indivíduo que 

não é de confiança e tenta enganar seus "amigos" para levar a melhor sobre os outros. 

Um amigo da onça é alguém que finge ser amigo apenas para satisfazer os seus interesses 

pessoais. Neste sentido, a expressão costuma ser vista como pejorativa e insultuosa. Porém, em 

determinados casos, pode também ser usada de modo descontraído, como uma brincadeira entre 

verdadeiros amigos. 

http://www.bibliotecapedrobandeira.com.br/
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Se aquele amigo da onça tivesse me dito que eu seria mandado embora, eu já teria 

procurado outro emprego. 

Não conte pra ele o seu segredo, ele é um amigo da onça. 

 

Quando os problemas surgiram, o amigo da onça desapareceu. 

 

Disponível em: https://www.dicionariopopular.com/amigo-da-onca/ Acesso em 26/08/2020 

 

 

1- No texto 2, há uma explicação para a expressão “amigo da onça”.  Poderíamos dizer que 

algum animal do texto 1 é um “amigo da onça”? Qual? Justifique sua resposta.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2- Em sua opinião, quem foi o animal mais esperto do texto?  Como ele demonstrou essa 

esperteza?  

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3- No texto 1, o jabuti não aceitou o convite para entrar na caverna, pois: 

 

(a) Estava com pressa. 

(b) Percebeu que era uma emboscada 

(c) Achou a caverna pequena. 
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4- No texto 1, a expressão “ E deu no pé” tem o sentido de: 

 

(a) Caiu 

(b) Correu 

(c) Sentou 

 

5- O texto 2, tem a finalidade de: 

 

(a) Contar uma história 

(b) Explicar uma expressão popular 

(c) Divulgar um produto  

 

 

 


