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ATIVIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

O leão e o rato 

Uma vez, quando o leão estava dormindo, um ratinho pôs-se a passear em suas costas. 

Isso logo acordou o leão, que segurou o bichinho com sua enorme pata e abriu a grande 

mandíbula, para engoli-lo. 

- Perdão, rei dos animais, gritou o ratinho. Deixe-me ir, não o importunarei mais. Quem 

sabe se um dia não conseguirei pagar-lhe esse favor? 

O leão riu-se muito ao pensar na possibilidade de o ratinho ajudá-lo em alguma coisa. 

Afinal, soltou-o. 

Algum tempo depois, o leão caiu numa armadilha. Os caçadores, que desejavam levá-lo 

vivo ao rei, amarraram-no numa árvore, enquanto iam providenciar um vagão para transportá-lo. 

Nesse momento, apareceu o ratinho. Vendo o apuro em que se encontrava o leão, num instante 

roeu as cordas que o prendiam à árvore. 

- Eu não disse que talvez um dia pudesse ajudá-lo? Lembrou o rato. 

 

Análise do texto 

  

1) O texto acima é: 

a) (   ) Poesia. 

b) (   ) Jornalístico. 

c) (   ) Informativo. 

d) (  x ) Fábula. 

 

2) Quais são os personagens que aparecem no texto? 

R.: Os personagens do texto são o leão, o ratinho e os caçadores. 
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3) Nessa historia os animais tem ações como fala e expressões. Essas são características 

animais ou humanas? 

R.: Estas são características humanas. 

 

4) Qual o motivo dos risos do leão? 

(   ) O ratinho era muito engraçado. 

(   ) Ele sentiu cócegas ao segurar o ratinho. 

(  x ) Achou graça na possibilidade do pequeno ratinho ajudá-lo. 

(   ) Lembrou-se de uma piada. 

 

5) O leão estava certo em pensar que o ratinho não podia ajudá-lo? Justifique sua resposta. 

R.: Não, pois logo o leão caiu em uma armadilha e precisou da ajuda do ratinho para se soltar. 

 

6) Em sua opinião, qual seria o motivo do leão ter soltado o ratinho? 

R.: Resposta pessoal. 

 

7) Qual  é a moral da história? 

a) (   ) A mentira tem pernas curtas. 

b) (   ) Quando um não quer, dois não brigam. 

c) (   ) Quem desdenha quer comprar. 

d) (  x ) Tamanho não é documento. 

 

 


