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Atividades orais 
 

 Ela nasceu na Vila Meã, Portugal, em 30 de março de 1933. 

 Ela veio de navio. Para trabalhar mais e ganhar a vida. 

 Ela tinha 80 anos. 

 Não. O trabalho infantil é proibido por lei. 
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1) 1- Portugal 

2 - Espanha 

3 - Alemanha 

4 - Itália 

5 - Japão 

6 - China 

7 - Líbano 

8 - Síria 

9 - Angola 

10 - Bolívia 

11- Haiti 
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2) a) Espanhóis 

b) Italianos 

c) Alemães 

d) Bacalhau 
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3) Atividades orais e pessoais. 

 

Página 117 

 

Juiz de Fora é a segunda cidade mineira em número de residentes estrangeiros. Recebe 

imigrantes de distintas nacionalidades.  
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Respostas orais 

 

1) Os ratos viviam com medo de um gato.  

 

2) Pendurar uma sineta no pescoço do gato, para que pudessem ouvir quando ele estivesse por 

perto.  

 

3) Foi um rato velho. Ele era mais experiente e, por isso, percebeu que o plano tinha problemas.  

 

4) Provavelmente não, pois o risco de capturado é muito grande. 

 

5) Ensina que não adianta apenas ter boas ideias. É preciso ver se elas podem ser postas em 

prática na vida real.  
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1) a) Sim, é curta. 

b) Um leão e um ratinho.  

c) Sim. 

d) Ele deve ter sentido dó do ratinho. 

 

2) a) No último.  

b) “Uma mão lava a outra”. 
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1) Não.  

 

2) a) Debaixo da sombra de uma boa árvore.  

b) “Algum tempo depois”. 

 

3) a) Ele ficou preso na pata do leão e iria ser devorado. 

b) Ele caiu em uma rede de caçadores. 

c) É um final feliz porque os dois se salvam, ajudando-se mutuamente. 
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1) É o próprio menino da figura do texto, que diz, por exemplo, “Então eu disse”. 

 

2) “Chamei”, “me desculpe, eu não sabia”, “eu disse”.  
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3) Em todas as fábulas, o narrador é observador, conforme o emprego de verbos e pronomes 

como “Um leão... dormia”, “Vieram uns ratinhos”, “ele acordou”, etc.  

 

4) O ponto de vista em 1ª pessoa aproxima mais os leitores dos fatos e, por isso, é geralmente 

mais envolvente.  


