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Fábulas 1ª SÉRIE – Interpretação de Texto e gramática – LENE 

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. Após a leitura da fábula a seguir, identifique o padrão de comportamento das personagens. Atribua 

uma moral para a história. 
A Lebre e a tartaruga. 

Esopo 
 

Um dia, uma Lebre ridicularizou as pernas curtas e a lentidão da Tartaruga. A Tartaruga sorriu e 
disse: "Pensa você ser rápida como o vento, Mas, acredito que Eu a venceria numa corrida..."  

A Lebre, claro, considerou aquela insinuação como algo impossível de acontecer, e aceitou o 
desafio na hora. Convidaram então a Raposa para servir de juiz, escolher o trajeto, assim como o 
ponto de chegada. E no dia marcado, do ponto inicial, partiram juntas. 

A Tartaruga, com seu passo lento mas firme, determinada, disciplinada e concentrada, em 
momento algum parou de caminhar rumo ao seu objetivo. A Lebre, no entanto, confiante de sua 
velocidade, pretensiosa e despreocupada com a corrida, deitou à margem da estrada para um rápido 
cochilo. 

Ao despertar, embora corresse o mais rápido que suas pernas o permitissem, não mais conseguiu 
alcançar a Tartaruga, que já cruzara a linha de chegada, e agora descansava tranquila ao lado da 
estrada. 

Moral: “Devagar se vai ao longe”. 
 

Qual o padrão de comportamento representado pelas personagens? 
 
Texto para a questão 2 

O Cavalo e o seu Cuidador 
Esopo 

 

Um zeloso empregado de uma cocheira costumava passar horas, e às vezes dias inteiros, limpando e 
escovando o pelo de um cavalo que estava sob seus cuidados. 

Agindo assim, passava para todos a impressão de que era gentil para com o animal, que se preocupava 
com o seu bem estar. 

Entretanto, ao mesmo tempo que o acariciava diante de todos, sem que ninguém suspeitasse, roubava 
a maior parte dos grãos de aveia destinados a alimentar o pobre animal, e os vendia às escondidas para 
obter lucro. 

Então o cavalo se volta para ele e diz: 
"Acho apenas que se o senhor de fato desejasse me ver em boas condições, me acariciava menos e 

me alimentava mais..." 
 
02. Toda fábula tem uma mensagem moral; nesse caso, o que essa fábula condena é: 

a) a hipocrisia;      b) a crueldade; 
c)  a maldade;       d)  a ganância; 
e) a desonestidade. 

 
Leia. 
 

No sempre renovado embate entre a impulsividade da cigarra límbica e o cálculo prudente da formiga 
pré-frontal, o resultado não está dado de antemão. Enquanto uma se agarra ao momento fugaz e deixa 
que o amanhã cuide de si (“no caminho da oficina, há um bar em cada esquina”), a outra procura uma 
posição neutra em relação ao que está ao alcance dos sentidos e avalia as escolhas a serem feitas entre 
recompensas abstratas, inclusive aquelas que se espera obter e desfrutar em prazos mais longos (como 
a manutenção do emprego, o salário no fim do mês e o sucesso profissional).  

 

Eduardo Giannetti. O valor do amanhã: ensaio sobre a natureza dos juros. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. (adaptado). 
 
03. Ao ler o texto, percebe-se que se faz alusão a um outro texto, é como se eles conversassem e 

sofressem influência um do outro. Nesse caso, trata-se de que fenômeno? Justifique sua resposta. 
 
04. A seguir você vai ler a fábula A raposa e as uvas, uma versão de La Fontaine. Após, responda ao que 

se pede. 
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A raposa e as uvas 
 

A raposa vinha pela estrada quando viu uma parreira carregada de suculentas uvas vermelhas. 
– Essas uvas já estão no papo – pensou. 
Doce ilusão. A raposa tentou de tudo, mas os cachos estavam tão altos(R.1) que não conseguiu 

apanhar um bago que fosse. 
Matreira(R.2), ela comentou para quem quisesse ouvir: 
– Reparando bem, essas uvas(R.3) estão muito verdes. Raposas não comem uvas(R.4) verdes, pois 

dão dor de barriga. 
E foi embora. 
Quando já tinha percorrido algumas léguas, um vento forte começou a soprar.  Então a raposa voltou 

depressa e pôs-se a farejar o chão em busca de bagos de uva. 
MORAL:       Quem desdenha quer comprar. 

 

Fonte: DE LA FONTAINE, Jean. Fábulas de Esopo. São Paulo: Scipione, 1998, p. 18. Adaptado. 
 

Após a leitura atenta da fábula, é correto afirmar que 
a) a raposa desistiu de comer as uvas porque elas estavam verdes. 
b) a raposa não se importou com a dor de barriga após comer as uvas verdes. 
c) a expressão “doce ilusão” se refere às saborosas uvas que estavam vermelhas. 
d) “Raposas não comem uvas verdes” é uma justificativa para a dificuldade da raposa. 
e) a raposa é “inocente” porque se comportou como alguém ingênua ao desdenhar das uvas. 

 
Levando em consideração a fábula “A raposa e as uvas”, responda ao que se pede nas questões de 5 a 8. 
 
05. Determine a transitividade das formas verbais sublinhadas. 

 

Julgue os itens a seguir, assinalando (C) ou (E), conforme estejam CERTOS ou ERRADOS. 
 
06. (   ) Em “os cachos estavam tão altos”(R.1), o adjetivo exerce a função de um termo que dá uma 

atribuição ao sujeito. 
 
07. (   ) O termo “matreira”(R.2) revela ao leitor o modo como a raposa se encontrava após tentar apanhar 

os cachos de uva. 
 
08. (  ) O substantivo “uvas” em R.3 e R.4 exercem a mesma função sintática. 
 


