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PLANTÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – I BIMESTRE
I - LEITURA.
O leão e o ratinho

Muito distraído o ratinho,

“Ah! Ah! Ah! Esta é boa”!

Da sua toca saiu.

O leão deu gargalhada

Percebendo atemorizado

“Um bichinho tão pequeno,

Que nas garras do leão caiu.

me salvar, que palhaçada”!

Paralisado pelo medo

Alguns dias se passaram

Percebeu logo o perigo

E ao andar por uma trilha

Puxa! O pavor foi tão grande

O imponente leão

Que teve frio no umbigo.

Caiu então numa armadilha.

O ratinho implorou

Foi então que apareceu

“Seu Leão quero viver!

Bem feliz e saltitante

Ainda sou tão novinho

Aquele pequeno ratinho

e não quero morrer”

libertado dias antes.

O leão ficou pensando,

Rapidamente o ratinho

a juba até coçou,

A rede começou a roer

olhou bem para o ratinho

Até que o leão

e depois o libertou.

Conseguiu se desprender

O ratinho agradecido
Prometeu ao rei Leão

O leão agradecido

“este ato de bondade

E também sem argumento

terá retribuição”.

Comprovou o velho ditado
Tamanho não é documento!

Domínio público

II - INTERPRETAÇÃO DE TEXTO.
1- Responda.
1.1- O gênero do texto que você acabou de ler é:
(

) uma carta.

(

) um texto informativo.

(

) fábula em verso.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Numere os versos do texto.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 - Quantas estrofes possui o texto?
______________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4 - Quais são os personagens do texto?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 - Qual o motivo da gargalhada do leão? Marque um (X) na resposta correta.
( ) O ratinho era muito engraçado.
( ) Ele sentiu cócegas ao segurar o ratinho.
( ) Achou graça na possibilidade do pequeno ratinho ajudá-lo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 - O leão estava certo em pensar que o ratinho não podia ajudá-lo? Justifique sua resposta.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 - O que aconteceu ao leão dias depois de ter soltado o ratinho?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 - Pinte, no poema, a moral da história.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III- LÍNGUA: USOS E REFLEXÃO.
1 - Releia o trecho abaixo e retire:
O ratinho implorou
“Seu Leão quero viver!
Ainda sou tão novinho
e não quero morrer.”



Um substantivo comum: ___________________________________________________



Um artigo acompanhado do seu substantivo: ___________________________________



Um adjetivo: _____________________________________________________________



Dois verbos: _____________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Separe as sílabas das palavras e classifique-as.
Palavra

Separação silábica

Número de sílabas
(Classificação)

Sílaba tônica
(Classificação)

ratinho
morrer
até
retribuição
ainda
tão
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Volte ao texto e:


Pinte, de verde, os pontos de exclamação.



Pinte, de azul, os pontos finais.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Releia o trecho abaixo.
“Muito distraído o ratinho,
Da sua toca saiu. ”
4.1- Qual o tempo verbal do verbo em destaque?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4.2- Reescreva o trecho no tempo verbal indicado.
Presente:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Futuro:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

