COLÉGIO BOM PASTOR
ALUNO (A):
SÉRIE:
ENSINO:

3º ano

NO:

TURMA:

FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS

Componente curricular:

UNIDADE

LÍNGUA PORTUGUESA

TURNO:
I

DATA:

MATUTINO

_____ / _____/ 2020

PROFESSORA:_____________________

QUESTÃO 1
LEIA o texto:

CORRIDA FANTÁSTICA
Lebres e tartarugas são animais bem diferentes. A lebre é um mamífero da família dos
coelhos e é conhecida por sua rapidez. Já a tartaruga é um réptil que sempre levou a fama de ser
um animal sem muita pressa para chegar.
Pois bem, eis que certo dia a lebre resolveu desafiar a tartaruga para uma corrida fantástica,
garantindo-se, é claro, na sua fama de ligeirinha. Já sentia-se vencedora, dava saltos e se
alongava, como um verdadeiro corredor. A tartaruga, porém, resolveu entrar para valer nessa
competição.
Fez ginástica para fortalecer as pernas e treinou muito. Incansável na sua determinação
por vencer, ela era observada pela lebre, que zombava de seus esforços.
O dia da corrida chegou. Lebre e tartaruga, cheias de gás, pareciam atletas de verdade,
com roupas especiais e tênis apropriados para a corrida.
– Em posição! Já! – disse o macaco-juiz em cima do galho. A tartaruga estava correndo o
mais rapidamente que conseguia, mas foi ultrapassada pela lebre. Vendo que sua concorrente já
estava muito para trás, a lebre resolveu poupar seus esforços e descansar. Exausta da corrida,
acabou pegando no sono!
A tartaruga continuava correndo com grande empenho. Em certa altura da corrida, passou
pela lebre, que estava dormindo que era uma beleza... Até sonhava!
Quando a lebre despertou, sua adversária já estava quase cruzando a linha de chegada.
Desesperada, ainda tentou correr o mais rápido que pôde para alcançar a tartaruga. Mas todo o
seu esforço não adiantou.
A tartaruga venceu e ainda saiu para comemorar com os outros animais que assistiram à
corrida.
A lebre? Bom, essa, de agora em diante, vai pensar duas vezes antes de duvidar de uma
tartaruga e de força de vontade.

Fonte: Revista Ciência Hoje das crianças. ano 23, nº 210, Março de 2010.
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QUESTÃO 2
De acordo o texto, RESPONDA:
A. APONTE qual foi o desafio que a lebre propôs para a tartaruga.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B. INDIQUE quantos animais participam da corrida.
______________________________________________________________________________
C. APONTE o objetivo da disputa.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
D. CONSTRUA duas regras que podemos seguir para desenvolver uma corrida.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
E. DESCREVA o que determinou a vitória da tartaruga.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
F. INDIQUE qual era a função do macaco nessa história.
______________________________________________________________________________

QUESTÃO 3
ASSINALE a afirmativa que corresponde ao que a lebre estava fazendo enquanto a tartaruga
treinava.
(

) Treinava também para ficar preparada para a corrida.

(

) Zombava dos esforços da tartaruga.

(

) Aproveitava para descansar e poupar seus esforços.

QUESTÃO 4
MARQUE UM X na palavra ou expressão que substitui o termo grifado em cada trecho:
A. " ... garantindo-se, é claro, na sua fama de ligeirinha”.
( ) espertinha

( ) rápida

( ) famosa

B. " ... sua adversária já estava quase cruzando a linha de chegada.”
( ) companheira

( ) concorrente
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( ) amiga
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