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Leia:  

A rã e o touro 

 

Um grande touro passeava pela margem de um riacho. 

A rã ficou com muita inveja do seu tamanho e da sua força. 

Então começou a inchar, fazendo enorme esforço, para tentar ficar tão grande quanto o 

touro. 

Perguntou a suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro. Elas 

responderam que não. 

A rã tornou a inchar e inchar. Ainda assim não alcançou o tamanho do touro. 

Pela terceira vez tentou inchar; e fez isso com tanta força, que acabou explodindo, por 

culpa de tanta inveja. 

Ruth Rocha. A rã e o touro. In: ____. “Fábulas de Esopo”. 10. Ed. São Paulo: FTD, 1999.  
 

Questão 1 – Predomina no texto: 

a) a defesa de uma ideia.  

b) a descrição dos personagens.  

c) a exposição de um pensamento.  

d) a narração de um acontecimento.  

 

Questão 2 – A finalidade do texto lido é: 

fazer refletir, por meio da história narrada, sobre as consequências do sentimento da inveja. 

 

Questão 3 – Identifique a alternativa em que o verbo em destaque é de ligação: 

a) “Um grande touro passeava pela margem de um riacho. 

b) “Perguntou a suas companheiras de riacho se estava do tamanho do touro.” 

c) “Elas responderam que não.” 
d) “Ainda assim não alcançou o tamanho do touro.” 
 

Questão 4 – Em “A rã ficou com muita inveja do seu tamanho [...]”, o verbo grifado exprime: 

a) uma característica da rã.  

b) uma ação da rã.  

c) um estado da rã.  

d) um modo de ser da rã.   

 

Questão 5 – O verbo de ligação indica um estado permanente da rã na oração: 

a) A rã é pequena.  

b) A rã estava com muita inveja.  

c) A rã parecia insatisfeita com o seu tamanho.  

d) A rã ficou muito inchada.  


