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FÁBULA: A RAPOSA E AS UVAS
Certa raposa matreira,
Que andava à toa e faminta,
Ao passar por uma quinta,
Viu no alto da parreira
Um cacho de uvas maduras,
Sumarentas e vermelhas.
Ah, se pudesse tragar!
Mas lá naquelas alturas
Não as podia alcançar.
Então falou despeitada:
_ Estão verdes essas uvas.
Verdes não servem para nada!
Como não cabem quatro mãos em duas luvas,
Há quem prefira desdenhar a lamentar.

La Fontaine

1) O título do texto apresenta o personagem e seu objeto de desejo. Explique a expressão destacada.

2) O poema pode ser dividido em três partes, de acordo com a evolução dos fatos narrados. Relacione as
afirmações a seguir às partes do texto. Para identificar a parte do texto, indique o número do verso inicial e final.
a) A raposa descobre que não pode alcançar as uvas._____________________________
b) A raposa faminta vê as uvas e as deseja._____________________________________
c) A raposa fala, fazendo pouco caso de seu objeto de desejo.______________________
3) O poema apresenta um personagem que quer e pode; não quer e não pode; quer, mas não pode. Transcreva a
opção correta.

4) A fábula é um tipo de texto que costuma apresentar um pensamento, um ensinamento. Esse ensinamento é a
moral da história. Transcreva a moral dessa fábula e explique-a:

5) Desdém é um desprezo misturado com um certo orgulho. Esse orgulho referindo-se a história, impediu a raposa
de lutar para conseguir as uvas. Referindo-se a nós, seres humanos, impede-nos de assumir nossas fraquezas,
nossos limites. Isso é bom? Justifique.

6) A raposa mentiu para quem? Ela sai então como vitoriosa na história? Por quê?

1) Os compositores, nessa canção, apresentam duas visões de mundo: a do homem e a da formiga.
a) Os elementos a seguir expressam a visão do ser humano. Dê os elementos que correspondem a eles, na visão da
formiga.
*rosa

* gota d`´agua

*pauzinho

* grilo

*espinho

* pingo de chuva

* bico de pão

* grãos de sal

b) observe as respostas do item anterior. A que classe gramatical pertencem as palavras dadas como resposta?
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1) Em um banheiro tem uma parede com 25 fileiras com 10 azulejos e outra parede com 13
fileiras com 10. Quantos azulejos têm no banheiro?
a) 100

b) 130

c) 250

d) 280

2) Qual é o resultado da multiplicação de 63 por 12?
a) 656

b) 756

c) 186

d) 75

3) Marque um X na alternativa que mostre o resultado da divisão de 381 por 3:
a) 130

b) 128

c) 127

d) 125

4) Mariana tem 1,45 de altura e seu irmão tem 1,27. Quantos centímetros ela tem a mais que o
irmão?
a) 28

b) 18

c) 15

d) 12

5) Tendo somente uma nota de R$ 20,00, comprei um saquinho de pipoca por R$ 2,75, um
suco por R$ 2,00 e quatro balas por R$ 0,50. Quanto devo receber de troco?
a) R$ 14,15

b) R$ 14,25

c) R$ 14,50

d) R$ 14,75

6) Uma escola recebeu 150 cadernos. Contando somente com a distribuição para os alunos do
período da tarde foram 50% dos cadernos. Quantos sobraram?
a) 60

b) 65

c) 70

d) 75

7) Qual o resultado da subtração 907 de 3.153.
a) 2.156

b) 2.246

c) 3.246

d) 3.907

8) Pedro, que é feirante, guardou 3 centenas de limões em 5 caixotes. Quantos limões foram
guardados em cada caixote?

9) Rosalva, diretora da escola Caminho Feliz, distribuiu 4.560 folhas sulfites entre 8 classes.
Quantas folhas cada classe receberam?

10) Em um passeio da escola Mundial, os 280 alunos foram divididos em 7 ônibus. Quantos
alunos foram em cada ônibus?

11) Maria comprou 300 balas. Dessas balas ela comeu 156 e deu 86 para sua irmã Ana Paula.
Com quantas balas ela ficou?

12) Paulo comprou 15 CDs de R$ 8,00 cada, pois encontrou uma ótima promoção. Aproveitou
a promoção e comprou 5 DVDs de R$ 9,00 cada. Quanto Paulo gastou no total?

13) Se em uma dúzia de ovos contém 12 ovos. Quantas dúzias compõem 48 ovos?
a ) 4 dúzias

b) 3 dúzias

c) 2 dúzias

d) 5 dúzias

14) Para participar de um jogo de bingo, cada equipe precisa de 8 cartelas. O coordenador
tem 125 cartelas. Quantos grupos poderão jogar?

15) Um elevador tem capacidade para, no máximo, 8 pessoas. Qual o menor número de
viagens que ele terá de fazer para levar 125 pessoas?

16) Cinco jogadores ganharam um sorteio. O prêmio foi de R$ 125.000,00. Quanto caberá a
cada uma dessas pessoas?

17) Arme e efetue as divisões:
a) 8613 : 45

d) 7953 : 22

g) 2886 : 75

b) 2400 : 55

e) 3431 : 60

h) 7714 : 69

c) 7701 : 99

f) 1401 : 75

i) 4665 : 91
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O gado esquenta o mundo
A pecuária é uma das maiores fontes de gases
causadores da intensificação do efeito estufa no Brasil, que
possui o segundo rebanho bovino do mundo, depois da Índia.
“Rio de Janeiro – O Brasil poderia reduzir boa parte de
sua responsabilidade no aquecimento da Terra apenas
melhorando sua atividade pecuária. Os ruminantes herbívoros,
como o bovinos, produzem grande quantidade de metano, um
dos principais causadores do efeito estufa. [...]
As emissões de gases pelo gado no mundo somam cerca
de 94 milhões de toneladas por ano, e o Brasil contribuiu com
[cerca de] 10% do total entre 1986 e 1995, segundo cálculos
da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).
No entanto, essa participação poderia diminuir, já que o país
não necessita de tanto gado para manter sua produção anual
de alimentos. No caso do leite, por exemplo, bastaria um
quinto do número existente de vacas. Isto seria possível se o
Brasil alcançasse a produtividade da Austrália e da Nova
Zelândia, acrescenta Paulo Machado, professor da Escola de
Agronomia da Universidade de São Paulo (USP), que dá
assessoria à Associação Brasileira de Criadores de Gado
Holandês. Com vacas como as dos Estados Unidos, que
produzem sete toneladas anuais de leite, seria possível
reduzir o rebanho leiteiro brasileiro a um décimo do seu
número atual, acrescenta o pesquisador.
A tendência é uma redução drástica na quantidade de
animais, embora, no momento, seja lenta e, num futuro não
muito longe, o consumo de leite dobre, acrescenta o
professor. Para isso deverá contribuir um Programa Nacional
de Qualidade, anunciado pelo governo. Embora admitindo o
excesso de gado no Brasil e sua responsabilidade no efeito
estufa, o professor Machado destaca a importância dos
animais, capazes de transformar pastagens e outros vegetais
não comestíveis pelo ser humano em alimentos nobres, como
carne e leite, e em matérias-primas, como o couro.
Porém, o gado não gera apenas o gás que contribui para
esquentar a Terra. No Brasil, também está associado ao maior

problema ambiental nacional, os incêndios florestais e a forte
concentração da propriedade rural, fonte de graves conflitos
sociais. Em muitos casos, especialmente na [região
amazônica], queimam-se as florestas para dar lugar a
pastagens e nelas instalam-se e abandonam-se milhões de
reses, apenas para assegurar a posse de grandes extensões
de terra, como um sinal de ocupação. A produção de carne e
leite não é o objetivo principal.
Isto é o que mais preocupa ambientalistas como Rubens
Born, diretor da organização não-governamental Vitae Civilis:
o gado como agente das queimadas na Amazônia, que geram
as maiores emissões de gases no Brasil, neste caso o dióxido
de carbono, principal responsável pelo efeito estufa. Born, que
participou em Haia da Conferência das Partes da Convenção
Marco sobre Alteração Climática, prefere esperar a conclusão
do inventário nacional para ter um ideia mais precisa da
responsabilidade proporcional do metano bovino.”
OSAVA, Mário. O gado esquenta o mundo. Disponível em
<www.tierramerica.net/2000/1126/pacertos.htm>. Acesso em nov. 2008.

Atividades
Pesquise sobre o efeito estufa para depois responderem às
questões propostas.
01) O texto “O gado esquenta o mundo” foi publicado no ano 2000.
Será que os problemas ambientais que o texto aponta
mudaram daquela época para os dias atuais? Para melhor ou
para pior? Por quê?
02) No texto, segundo o professor Paulo Machado, no Brasil há
excesso de gado bovino. O que ele propõe para que o rebanho
desse gado diminua e, com isso, a emissão de gases?
03) O texto estabelece uma relação entre o aumento do gado
bovino e a destruição das florestas. Explique, com suas
palavras, essa relação.
04) O gado bovino é responsável direto pela emissão de gás
metano e, portanto, contribui para o aquecimento do planeta.
E quanto aos incêndios florestais e a concentração de terras
de que é a responsabilidade?
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1) Obra da Tarsila do Amaral. Faça um colorido bem bonito.
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Texto 3: O pequeno raio de sol

Era uma vez uma menininha chamada Elza. Ela tinha uma avó muito idosa, com cabelos brancos e o
rosto enrugado.
O pai de Elza tinha uma casa enorme no alto de uma colina.
Todos os dias, o sol entrava pelas janelas do sul. E tornava tudo claro e bonito.
A avó morava na ala norte da casa. O sol nunca chegava ao seu quarto.
Um dia, Elza disse ao pai:
— Por que o sol não aparece no quarto da vovó? Eu sei que ela gostaria de vê-lo.
— O sol não pode entrar pelas janelas do norte - disse o pai.
— Então vamos virar a posição da casa, papai.
— Ela é muito grande para isso -, disse o pai.
— A vovó nunca terá os raios de sol em seu quarto? – perguntou Elza.
—Claro que não, minha filha, a menos que você consiga levar alguns até lá.
Depois desta conversa, Elza pensou e pensou num jeito de carregar os raios de sol até a sua avó.
Quando ela brincava nos campos, via a grama e as flores balançando. Os pássaros cantavam
docemente enquanto voavam de árvore em árvore.
Tudo parecia dizer: — ―Nós amamos o sol. Nós amamos o sol quente e luminoso.‖
— Vovó também amaria o sol, pensou a criança. Eu preciso levar um pouco para ela.
Quando ela estava no jardim, uma certa manhã, sentiu os raios dourados e quentes do sol em seus
cabelos louros. Sentou-se e viu os raios em seu colo.
— Vou apanhá-los com o meu vestido - pensou -, e levá-los até o quarto da vovó. - Então, ela se
levantou e correu para dentro da casa.
— Veja, vovó, veja! Eu trouxe uns raios de sol para você -, ela gritou. E abriu o vestido, mas não havia
nenhum raio de sol.
— O sol vem nos seus olhos, minha criança - disse a avó -, e ele brilha nos seus ensolarados cabelos
dourados. Eu não preciso de sol quando tenho você comigo.
Ela não entendia como o sol podia vir em seus olhos. Mas ficava contente de fazer sua querida avó
feliz.
Todas as manhãs, ela brincava no jardim. Então, corria para o quarto de sua avó para levar-lhe o sol
nos seus olhos e cabelos.
A compaixão é um presente como outro qualquer. Muitas vezes, o que vale é a intenção.
Autor Desconhecido
http://www.bomjesus.br/virtudes/fabulas_exibir.vm?id=20720150

ATIVIDADE
Pense e responda
 Você sabe o que é compaixão?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 Já teve este sentimento por alguém? Compartilhe sua experiência.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Pinte os quadrados que tem um coração. Organize as palavras e forme um texto. Copie-o no
espaço abaixo.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

