
 

 

 
Tarefa Mínima 04- Literatura – 6º ano 

 
“Histórias das mil e uma noites” 
01. Na primeira narrativa do livro “Histórias das mil e uma noites”, conhecemos a história de Sherazade. Ela 

arrisca sua vida para salvar as mulheres do reino.  
Como Sherazade conseguiu salvar a sua própria vida e a das outras mulheres? 

 
02. Agora é a sua vez de criar um plano diferente para convencer o rei a não matar mais ninguém no reino. 

Você deverá seguir as seguintes instruções: 
 Na história, você será amigo (a) de Sherazade; 
 A ação tem que se desenvolver dentro do palácio; 
 Você deverá contar com a ajuda de um animal encantado. 

 
Escreva aqui o seu plano e também um outro final para a história. Não se esqueça de que é um conto 
maravilhoso! 

 
Releia o trecho da história “O pescador e o gênio”, do livro “Histórias das mil e uma noites”, e responda às 
questões 03 e 04. 

 
“O pescador implorou de todas as formas que o gênio o perdoasse, pois, dizia ele, ‘desta 

maneira, encontrarás quem te perdoe.’ 
Mas o gênio não se deixou comover. 
Aí o pescador teve uma ideia.” 

 
03. Qual foi a ideia que o pescador teve? 
 
04. Narre o que aconteceu no final da história e, depois, explique qual foi a lição de moral que o pescador 

ensinou ao gênio. 
 

Leia o texto: 
Ao lermos um livro, geralmente, somos influenciados por ele. Isso ocorre quando procuramos mudar 

nosso comportamento, nossa forma de ver o mundo, etc. Por esse motivo, o autor ao escrever uma obra, 
além de entreter, ele busca trabalhar alguns aspectos éticos, morais e sociais. Na obra “Histórias das mil e 
uma noites”, de Ruth Rocha, vários desses aspectos foram abordados. 

 
05. Na história de “Aladim e a lâmpada maravilhosa”, qual foi o ensinamento transmitido com a morte do 

mágico? 
 
06. Cassim, personagem da história “Ali Babá e os quarenta ladrões”, infelizmente também teve um destino 

trágico. Narre o que aconteceu a ele e, depois, explique a lição que Ali Babá aprendeu com esse 
acontecimento. 

 
 
 


