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A malícia da raposa 

 O leão, que é o rei da floresta, convidou a bicharada inteira para uma festa em 

seu palácio. O primeiro dos animais a aparecer foi o urso. 

 Vendo a caverna cheia de ossos de caça, tampou o nariz. O leão, furioso, deu-

lhe um tabefe no pé do ouvido. Foi um só. 

 - Seu patife! Entrar em meu palácio de mão no nariz! 

 E matou-o. 

 Logo em seguida aparece o macaco. Sente o mau cheiro vê o urso na terra, 

compreende tudo e diz: 

 - Que formoso palácio! Quanto asseio reina aqui! E como é perfumado o ar! 

Parece-me que estou num jardim maravilhoso, florido de lindas rosas!... 

 O leão enfureceu-se de novo. 

 - Estás caçoando do meu palácio? Estás brincando com teu  rei? Pois toma lá... 

 E matou-o com um tabefe. 

 O terceiro convidado a vir foi a raposa. Como é espertíssima, ao ver o urso e o 

macaco mortos, percebeu na casa do rei, não é de bom tom ser sincero demais, nem 

lisonjeiro fora de conta. 

 E preparou uma escapatória daquelas. 

 - Então - Exclamou o rei – que achas do meu palácio? 

 - Para falar a verdade – Disse a raposa – não posso dar opinião majestade. 

Venho da luz do sol e pouco estou enxergando aqui dentro... 

 - E o cheiro? 

 - Também não posso ajuizar sobre isso majestade! Porque estou com o nariz 

totalmente entupido devido a uma forte gripe... 

 E nada lhe aconteceu. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “A malícia da raposa”. 

2) Quem convidou a bicharada para uma festa? 

R: O leão convidou a bicharada toda para uma festa em seu palácio. 

3) O que aconteceu com o urso? 

R: Ele foi o primeiro a chegar. Quando ele sentiu o cheiro da caverna ele tapou o 

nariz. O leão ficou bravo e matou-o. 

4) O que aconteceu quando o macaco chegou? 

R: Ele viu a caverna sentiu o cheiro e mentiu para o leão dizendo que estava tudo 

maravilhoso e cheiroso. O leão se irritou e matou-o. 

5) Quando a raposa chegou o que aconteceu? 

R: Ela disse que não podia dizer que não sabia como estava, pois tinha acabado de 

chegar do sol. E que não sentia cheiro porque seu nariz estava entupido.  

6) Qual é a sua opinião a respeito da atitude do leão? Justifique sua resposta. 

R: Resposta pessoal. 

 


