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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Burro 

 

O burro é um grande amigo do homem. Há milhares de anos que o ajuda em muitas 

tarefas domésticas, como transporte e para levar carga. 

Às vezes, confundem-se os burros com os cavalos. Mas há diferenças: o burro é mais 

baixinho, tem orelhas mais compridas e o seu rabo é quase sem pelo acabando num pequeno 

tufo de crinas. A cabeça também é bem maior do que a do cavalo e tem as patas mais curtas. 

Algumas pessoas acham que não é muito bonito, mas é muito útil, porque é forte e 

resistente. Ainda por cima tem a visão, olfato e a audição muito mais desenvolvidos do que os do 

cavalo. 

Os burros são muito diferentes uns dos outros conforme o clima e a raça a que pertencem. 

A cor varia entre o cinzento com manchas e o castanho. A voz do burro é o zurrar. Por acaso já 

reparou que se tivessem riscas pretas e brancas os burros seriam mais parecidos com as zebras 

do que com os cavalos? É porque são da mesma família. Aliás, os burros são originários da 

África, onde vivem as zebras. 

Um burro vive mais ou menos 20 anos, mas alguns chegam aos 30. Tal como nos cavalos 

a sua idade é descoberta através dos dentes, que apesar de muito fortes vão ficando mais feios 

com a idade. 

Os burros que vivem nas regiões frias são menores e frágeis em comparação com os que 

vivem nos países quentes. 

A fêmea tem normalmente apenas um filhote que demora quase um ano para nascer. 

Ao cruzar um cavalo com um burro, obtêm-se as mulas. Elas são ótimas porque são pacientes, 

muito trabalhadoras e também bastante fortes. Mas infelizmente são estéreis (não podem ter 

crias). 

De todas as espécies domésticas, os burros são menos compreendidos, porque quando os 

criadores não os domesticam bem durante o crescimento, eles se aborrecem quando os veem 

preguiçosos e tímidos. 

Dizem que os burros são muito teimosos, mas não é verdade. Eles gostam muito de 

brincar e trabalhar, mas é preciso que os criadores lhes deem muita atenção. 

[...] 

Disponível em: <https://iguinho.com.br>. (Com algumas adaptações). 
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Questão 1 – Segundo o texto, o burro é um grande amigo do homem porque: 

a) “[...] o ajuda em muitas tarefas domésticas [...]” 

b) “[...] tem orelhas mais compridas [...]” 

c) “[...] não é muito bonito [...]” 

d) “[...] vive mais ou menos 20 anos [...]” 

 

Questão 2 – Compare o burro com o cavalo, numerando conforme a indicação: 

(1) Burro                                           (2) Cavalo 

 

(  2 ) tem mais pelos no rabo. 

(  2 ) tem a cabeça menor. 

(  1 ) tem as patas mais curtas. 

(  1 ) tem as orelhas mais compridas. 

(  1 ) o mais baixinho. 

 

Questão 3 – De acordo com o texto, o burro e o cavalo têm em comum o fato de: 

a) terem os sentidos desenvolvidos de forma similar. 

b) pertencerem à mesma família. 

c) terem a idade revelada por meio dos dentes. 

d) serem domesticados de modo parecido. 

 

Questão 4 – O texto compara os burros com as zebras. Por quê? 

Porque os burros se parecem mais com as zebras que com os cavalos. Isso porque eles 

pertencem à mesma família, originária da África.  

 

Questão 5 – Segundo o texto, as mulas são obtidas por meio do cruzamento entre cavalo e 

burro. Como elas são caracterizadas? 

As mulas “são ótimas porque são pacientes, muito trabalhadoras e também bastante fortes.” 

 

Questão 6 – Quem escreveu o texto acima, expõe uma opinião na passagem: 

a) “Os burros são muito diferentes uns dos outros conforme o clima e a raça a que pertencem.” 

b) “Os burros que vivem nas regiões frias são menores e frágeis [...]” 

c) “Mas infelizmente são estéreis (não podem ter crias).” 

d) “Eles gostam muito de brincar e trabalhar [...]” 

 

Questão 7 – Sublinhe o termo que retoma “os burros” neste fragmento do texto: 

“[...] eles se aborrecem quando os veem preguiçosos e tímidos.” 


