
Goiânia, 26 de MAIO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ATIVIDADE DE PORTUGUÊS  

 Leia o texto abaixo: 

A Rã e o Touro 

      Um grande touro passeava pela margem de um riacho.  



   Uma rã que estava por lá, ficou com muita inveja do tamanho e da força do touro. 

Então, ela começou a inchar, fazendo um enorme esforço para tentar ficar tão grande 

como 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.  

(Fábulas de Esopo) 

 Agora responda as questões: 

 1- Qual é o título do texto?  

__________________________________________________________________ 

2- Quem é o autor? 

__________________________________________________________________ 

3- O assunto do texto é: 

(       ) A amizade da rã e do touro.  

(       ) A inveja da rã.  

(       ) A força da rã. 

4- Quantas vezes a rã tentou inchar? 

__________________________________________________________________ 

5- Onde aconteceu a história? 

__________________________________________________________________ 

6- Quem são os personagens do texto? 

__________________________________________________________________ 



 7- Em sua opinião, por que a rã explodiu? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 8- Complete com rimas do texto: 

a) Ouro:____________________                  c) Veja:__________________ 

b) Macho: __________________                   d) Trabalheira:_____________ 

 9- No trecho “Perguntou as companheiras do riacho se estava do tamanho do touro”. 

Quem fez essa pergunta? 

__________________________________________________________________ 

 10- E o que as companheiras responderam? 

__________________________________________________________________ 

 11- A opinião do autor sobre a rã é:  

(       ) Que ela era muito forte e grande.  

(       ) Que ela era muito invejosa. 

(       ) Que ela era muito humilde. 

 12- Separe as palavras em sílabas e classifique quanto ao número de sílabas: 

a) Margem: ________________________________________________________ 

b) Responderam: ___________________________________________________ 

c) Terceira: ________________________________________________________ 

d) Explodindo:______________________________________________________ 

e) Grande:_________________________________________________________ 

f) Rã: _____________________________________________________________ 


