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1. O texto que você vai ler é uma fábula. Veja que lição nós podemos aprender depois dessa leitura. 

  

 

 Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça na outra, 

serviu a sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor 

problema, mas a pobre cegonha com seu bico comprido mal pode tomar uma gota. O resultado 

foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada, 

perguntou se a sopa não estava ao gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando 

foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o 

jantar no dia seguinte. 

Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia 

servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor 

problema. A raposa, aborrecidíssima só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da 

jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa faminta, pensava: “Não posso reclamar da 

cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro.” 

Moral: Trate os outros assim como deseja ser tratado. 

Esopo. Fábulas de Esopo. São Paulo: Companhia das letrinhas, 2005. p.36. 

2. Após a leitura responda aos questionamentos que seguem. 

 a) Qual foi a peça que a raposa aprontou quando convidou a cegonha para um jantar? (0,3) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

b) Qual foi a saída que a raposa teve para experimentar a sopa preparada pela cegonha? (0,3) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

c) Qual foi a lição que a raposa recebeu? (0,4) 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 Fábula é uma composição narrativa em que os personagens são animais que apresentam características humanas, 
principalmente a fala. A fábula tem caráter educativo e ao final traz um ensinamento que chamamos de moral. 
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3. As fábulas apresentam aos leitores um ensinamento chamado moral  da história. 

 Você concorda com o ensinamento da fábula que você leu? Por quê? (0,4) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

4. Retire do texto palavras que sejam monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Escreva-as no quadro  

abaixo e separe-as em sílabas quando necessário. (0,8)    

                          MONOSSÍLABA                 DISSÍLABA                 TRISSÍLABA                  POLISSÍLABA 

    _______________            _______________        ________________       _________________ 

    ________________           _______________        ________________        _________________ 

 

5. Adjetivos são palavras que indicam qualidades ou características de um determinado ser. Pense e escreva uma 

característica  para cada palavra abaixo. (0,8) 

a) raposa _____________________________ 

b) cegonha ___________________________ 

c) sopa ______________________________ 

d) jarra ______________________________ 

 

6. Leia as frases e complete-as passando para o aumentativo as palavras que estão entre parênteses. (0,8) 

a) A raposa serviu a sopa no _______________________. (prato) 

b) A cegonha tem um _______________________comprido (bico) 

c) O jantar veio para a ________________ em uma jarra alta. (mesa)  

d) A raposa voltou para o _____________________faminta. (casa) 

 

7. Você é uma criança inteligente! 

 Forme frases para cada personagem da fábula. (1,0) 

- Raposa: 

Frase afirmativa - _________________________________________________________________________________ 

Frase negativa - __________________________________________________________________________________ 

- Cegonha: 

Frase afirmativa - _________________________________________________________________________________ 

Frase negativa - __________________________________________________________________________________ 

 

8. Oba! Chegou a hora do ditado, seu orientador vai ditar 8 palavras com M antes de P e B. (1,6) 

____________________________________              _______________________________________ 

____________________________________               ______________________________________ 

____________________________________               ______________________________________ 

____________________________________               ______________________________________ 
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9. Depois do jantar os animais foram brincar. Ajude-os a responder as adivinhas. Todas as respostas possuem cedilha. 

(0,6) 

 Moro no circo e faço a criançada sorrir. ________________________________ 

 Fruta que a bruxa deu a Branca de Neve. ______________________________ 

 Parte do corpo que tem olho, boca e nariz. ______________________________ 

 

10.  Agora é sua vez! Transforme a fábula que você leu em uma notícia. Siga o roteiro a seguir para produzir seu texto. 

(3,0) 

 Manchete (Título)  

 Quem eram os personagens da fábula? 

 O que aconteceu com eles? 

 Onde e quando aconteceu? 

 Como eles reagiram? 

 Como finalizou a fábula? 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


