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Atividades 

Leia esta fábula de Monteiro Lobato para responder às próximas questões. 



O lobo velho 

Adoecera o lobo e, como não pudesse caçar, curtia na cama de palha a maior fome de sua 

vida. Foi quando lhe apareceu a raposa. 

― Bem-vinda seja, comadre! É o céu que a manda aqui. Estou morrendo de fome e, se 

alguém não me socorre, adeus, lobo! 

― Pois espere aí que já arranjo uma rica petisqueira – respondeu a raposa com uma ideia 

na cabeça. 

Saiu e foi para a montanha onde costumavam pastar as ovelhas. Encontrou logo uma, 

desgarrada. 

― Viva anjinho! Que faz por aqui, tão inquieta? Está a tremer… 

― É que me perdi e tremo de medo do lobo. 

― Medo do lobo? Que bobagem! Pois ignora que o lobo já fez as pazes com o rebanho? 

― Que me diz? 

― A verdade, filha. Venho da casa dele, onde conversamos muito tempo. O pobre lobo 

está na agonia e arrependido da guerra que moveu às ovelhas. Pediu-me que dissesse isso a vocês 

e as levasse lá, todas a fim de selarem um pacto de reconciliação. 

A ingênua ovelhinha pulou de alegria. Que sossego dali por diante, para ela e as demais 

companheiras! Que bom viver assim, sem o terror do lobo no coração! 

Enternecida disse: 

― Pois vou eu mesma selar o acordo. 

Partiram. A raposa, à frente, conduziu-a à toca da fera. Entraram. Ao dar com o lobo 

estirado no catre, a ovelhinha por um triz que não desmaiou de medo. 

― Vamos ― disse a raposa ―, beije a pata do magnânimo senhor! Abrace-o, menina! 

A inocente, vencendo o medo, dirigiu-se para o lobo e abraçou-o. E foi-se a ovelha! 

MORAL: Muito padecem os bons que julgam os outros por si. 

LOBATO, Monteiro. O lobo velho. Disponível em: <http://contobrasileiro.com.br/?p=1700>. Acesso em: 

21 jan. 2014. 

 

1.  Uma característica das fábulas é representar comportamentos humanos, fatos e atitudes 

por meio de animais. Na fábula que você leu anteriormente, quais são os animais que 

aparecem no texto?  

_____________________________________________________________________________ 

2.  Outra característica da fábula é transmitir uma mensagem ao leitor, um ensinamento 

sobre a vida em geral. Qual é o ensinamento que está presente em O lobo velho? Assinale a 

opção correta: 

a-) Passa o ensinamento de que não devemos basear o comportamento dos outros pelos nossos 

comportamentos.  

http://contobrasileiro.com.br/?p=1700


b-) Ensina que muitas vezes a inocência é a base da maldade.  

c-) Ensina que os animais podem ser extremamente perigosos e racionais.  

3.  Os animais nas fábulas reproduzem comportamentos, sentimentos e características 

humanas. Relacione a seguir os animais com o que eles representam na fábula de Monteiro 

Lobato. 

(  ) Esperteza 

(  ) Ingenuidade 

(  ) Solidariedade 

(  ) Inocência 

(  ) Inteligência 

(  ) Bondade 

(  ) Egoísmo 

(  ) Amizade 

4. A fábula acima está escrita em discurso direto ou indireto? Justifique. 

 

 

 

Correção referente ao dia 06-05 

1. (Enem) 

O termo (ou expressão) destacado que está empregado em seu sentido 
próprio, denotativo, ocorre em 
a) “(....) 
É de laço e de nó 
De gibeira o jiló 
Dessa vida, cumprida a sol (....)” 
 

(Renato Teixeira. Romaria. Kuarup Discos. setembro de 2018.) 
 
b) “Protegendo os inocentes 
é que Deus, sábio demais, 
põe cenários diferentes 
nas impressões digitais.” 

(Maria N. S. Carvalho. Evangelho da Trova. /s.n.b.) 

1. Lobo 

2. Raposa 

3. Ovelha 



 
c) “O dicionário-padrão da língua e os dicionários unilíngues são os tipos 
mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornaram um objeto 
de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas.” 
(Maria T. Camargo Biderman. O dicionário-padrão da língua. Alfa (28), 2743, 1974 Supl.) 

d) 

 
O Globo. O menino maluquinho: agosto de 2002 

e) “Humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há 
duas espécies de humorismo: o trágico e o cômico. O trágico é o que não 
consegue fazer rir; o cômico é o que é verdadeiramente trágico para se 
fazer.” 
(Leon Eliachar. www.mercadolivre.com.br <http://www.mercadolivre.com.br>. acessado em julho de 
2015.) 
 
 

2. (Enem) 

 
O uso do sentido conotativo é comumente encontrado na linguagem literária, incluindo os gêneros histórias em 

quadrinhos e tirinhas 

O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a 
personagem Mafalda 

a) atribuir, no primeiro quadrinho, poder ilimitado ao dedo indicador. 

b) considerar seu dedo indicador tão importante quanto o dos patrões. 

c) atribuir, no primeiro e no último quadrinhos, um mesmo sentido ao 

vocábulo “indicador”. 

d) usar corretamente a expressão “indicador de desemprego”, mesmo 
sendo criança. 

e) atribuir, no último quadrinho, fama exagerada ao dedo indicador dos 
patrões. 



 

3. Leia a tirinha e assinale a alternativa correta. 
 

 
Entre as finalidades da conotação estão a expressividade e a afetividade (positiva ou negativa) que transmitem 

Analisando as falas das personagens, assinale a alternativa que contenha 
as expressões utilizadas em seu sentido conotativo: 

a) “Você vai comer asfalto” e “estou morto”. 

b) “No quinto período, seu babaca” e “você vai comer asfalto”. 

c) “Ameaça terrorista” e “aula de educação física”. 

d) “Ameaça terrorista” e “estou morto”. 
 

 

 

 

 

 


