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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

O leão e o rato 

 

 Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Quando este acordou, pegou o rato. Já 

estava para devorá-lo quando o rato, em um gesto de desespero, pediu ao leão que o deixasse ir 

embora: 

 – Se me poupares – disse o rato –, te serei útil. 

 E o leão, achando graça naquilo, soltou-o. Tempos depois, o leão ficou preso em uma 

rede de caçadores. O rato ouviu os seus rugidos de raiva, foi até lá, roeu as cordas e o libertou. E 

disse ao leão: 

 – Naquele dia, zombaste de mim. Aprende então que até entre os ratos também se 

encontra a gratidão. 

 Uma boa ação ganha outra. 

 

Adaptado de Esopo. Fábulas. Tradução: Antônio Carlos Vianna. Porto Alegre: L&PM, 2006.  

 

Questão 1 – Registra-se a presença do modo subjuntivo na passagem: 

a) “Um rato foi passear sobre um leão adormecido.” 
b) “Já estava para devorá-lo quando o rato [...]” 
c) “– Se me poupares – disse o rato –, te serei útil.” 

d) “Aprende então que até entre os ratos também se encontra a gratidão.” 
 

Questão 2 – No contexto da passagem identificada na questão acima, o modo subjuntivo indica: 

a) uma ordem dada pelo rato. 

b) uma proposta feita ao leão.   

c) um pedido feito pelo rato.  

d) um conselho dirigido ao leão.  

 

Questão 3 – Identifique o trecho da fábula em que foi empregado o modo imperativo: 

“Aprende então que até entre os ratos também se encontra a gratidão.” 
 

Questão 4 – Grife os verbos que compõem as orações a seguir: 

a) “O rato ouviu os seus rugidos de raiva [...]” 
b) “E disse ao leão: 

c) “– Naquele dia, zombaste de mim.”  
d) “Uma boa ação ganha outra.”  
 

Questão 5 – Os verbos grifados estão no modo: 

(  x ) indicativo                               (     ) subjuntivo                             (     ) imperativo 


