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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

O LEÃO E O RATINHO 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa de 

uma árvore. 

Vieram uns ratinhos passear em cima dele, e ele acordou. 

Todos conseguiram fugir, menos um, porque o leão o prendeu debaixo da pata! 

O ratinho pediu e implorou tanto, que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que 

fosse embora. 

Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. 

Como o leão não conseguia se soltar, o grande animal fazia a floresta inteira 

tremer com seus urros de raiva. 

De repente, apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados, roeu as cordas e 

soltou o leão. 

Moral: Uma boa ação ganha outra. 

 

(adaptado de http://www.refletirpararefletir.com.br/fabulas-pequenas) 

 

 

AGORA, ESCOLHA UMA DAS RESPOSTAS PARA CADA PERGUNTA! 

 

1. Quem é que dormia debaixo de uma árvore? 

a) um leão. 

b) uns ratinhos. 

c) uns caçadores. 

d) umas formigas. 

e) passarinhos. 

 

2. Quem é que subiu no leão quando ele estava dormindo? 

a) um leão. 

b) uns ratinhos. 

c) uns caçadores. 

d) umas formigas. 

e) passarinhos. 
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3. Quantos ratinhos não conseguiram fugir do leão? 

a) um. 

b) dois. 

c) três. 

d) quatro. 

e) cinco. 

 

4. Como o leão prendeu o ratinho? 

a) com a boca. 

b) com o corpo. 

c) com a pata. 

d) com a cabeça. 

e) com uma árvore. 

 

5. Quem prendeu o leão depois de algum tempo? 

a) outro leão. 

b) uns ratinhos. 

c) umas formigas. 

d) uns caçadores. 

e) passarinhos. 

 

6. Como o leão fez a floresta toda tremer? 

a) com gritos. 

b) com choro. 

c) com risadas. 

d) com patadas. 

e) com urros de raiva. 

 

7. Como o ratinho conseguiu soltar o leão? 

a) o ratinho soltou o leão com um galho de árvore. 

b) o ratinho soltou o leão roendo as cordas. 

c) o ratinho soltou o leão puxando o leão. 

d) o ratinho soltou o leão mordendo sua pata. 

e) o ratinho soltou o leão atacando os caçadores. 

BOA ATIVIDADE! 


