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Os animais e a peste 

 A situação era desesperadora. Surgiu uma peste estava matando todos os 

animais da floresta. Os bichos resolveram fazer uma assembleia para encontrar uma 

solução. 

 O primeiro a falar foi o leão que disse: 

 - Os deuses estão revoltados conosco. Um de nós terá de ser sacrificado para 

aplacar a ira dos deuses - disse o leão - Que seja eu, que sou o mais forte e já fiz 

mais de mil vitimas por estas bandas. 

 A plateia protestou:  

 - Nada disso vossa majestade não pode morrer por nós.  

 - Então eu morro disse o tigre, que também já matei mais animais do que as 

estrelas do céu.  

 - Não - a plateia protestou - um tigre tão valente não pode morrer por nós. 

 O urso também se ofereceu: 

 - Eu sou o mais velho e não farei falta a ninguém. 

 - Jamais! Um urso da sua idade não pode morrer por nós.  

 Até que um burro que estava no canto da sala pediu a palavra: 

 - Quem sabe sou eu quem deva morrer por vocês, uma vez eu comi a couve do 

quintal do padre. 

 E a plateia bradou a uma só voz: 

 - Sim, é você!  

 E o burro morreu por todos para acalmar os ânimos dos deuses e trazer de 

volta a tranquilidade para os habitantes da floresta. 

Moral da história: Aos poderosos tudo se desculpa, aos miseráveis nada se perdoa. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “Os animais e a peste”. 
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2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 17 parágrafos. 

3) Quais são os personagens da história? 

R: Os personagens são o leão, o tigre, o urso, o burro e os animais. 

4) Qual é o problema da floresta? 

R: O problema era que uma peste estava matando todos os animais da floresta. 

5) Qual foi a sugestão do leão para resolver o problema? 

R: Ele disse que os animais precisavam fazer um sacrifício para os deuses, que 

deviam estar revoltados. 

6) Qual foi o primeiro animal a se oferecer e por quê? O que aconteceu? 

R: O primeiro a se oferecer foi o leão, pois ele já tinha feito mais de mil vítimas. Mas 

os animais não aceitaram. 

7) Qual foi o segundo animal a se oferecer e por quê? O que aconteceu? 

R: O segundo a se oferecer foi o tigre, pois ele já tinha matado mais animais que 

estrelas do céu. Mas os animais não aceitaram. 

8) Qual foi o terceiro animal a se oferecer e por quê? O que aconteceu? 

R: O terceiro a se oferecer foi o urso, pois já era velho e não faria falta a ninguém. 

Mas os animais não aceitaram. 

9) Qual foi o ultimo animal a se oferecer e por quê? O que aconteceu? 

R: O ultimo animal a se oferecer foi o burro, pois ele comeu a couve do quintal do 

padre. E a plateia aceitou. 

10) Explique, com suas palavras, a moral da história. Dê um exemplo de como 

essa moral da história pode se aplica hoje em dia. 

R: Resposta pessoal. 

 


