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Orientações: 
Olá queridos alunos! As atividades devem ser enviadas por foto no whatsapp, caso não tenham 
acesso, podem entregar na secretaria da escola quando forem retirar as próximas. Até breve. 
Contato:(49) 991651368   
 Leia o texto e responda as atividades: 

 
Os viajantes e o urso 

          Um dia dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma 
árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso jogou-se no chão e 
fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, 
mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e 
perguntou: 
       -O que o urso estava cochichando em seu ouvido? 
       -Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com gente 
que abandona os amigos na hora do perigo. 
MORAL: O infortúnio põe à prova a sinceridade da amizade. 
 
1) Esse texto tem o objetivo de: 
a) Descrever como dois viajantes deram de cara com o urso. 
b) Explicar que não se deve fingir de morto perto de um urso. 
c) Informar como uma pessoa se sentiu, bem na hora do perigo. 
d) Passar um ensinamento às pessoas, com relação à amizade. 
 
2) Diante da perseguição do urso no bosque, os dois amigos adotaram estratégias diferentes. 
Aponte-as: 
 

  3) A fala do urso, transcrita acima, funciona como: 

  a) uma ordem         b) um desejo            c) um conselho            d) uma advertência  

 
  4) O urso disse a um dos amigos o seguinte: “Retira tua amizade da pessoa que, se te vê em 

perigo, te abandona”. O que o levou a dizer essas palavras? 

 
5)” O infortúnio põe à prova a sinceridade da amizade.” A palavra infortúnio na oração 
significa: 
a) felicidade      b) infantilidade        c) fidelidade       d) infidelidade 
 
6) Assinale as palavras escritas corretamente: 
(   )sossego      (   )pensamento    (   )paralisar      (   )pesquisar 
 
7) O texto (Os viajantes e o urso) é: 
a) Fábula.        b) Texto informativo.       c) Carta.         d) Poema. 
           
8) Assinale os personagens do texto (Os viajantes e o urso): 
a) O amigo.      b) Dois viajantes.          c) O urso.                 d) O leão. 
 
9) Crie uma nova moral para a história. 
 
10) Represente a história com um desenho. 


