
 
 

 

 

 
 

 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 

1) A distância da casa de Carlos até a escola é de 3000m. Assinale a alternativa que 

indica essa distância, em quilômetros. 

(A) 3 km 

(B) 30 km 

(C) 300 km 

(D) 3 000 km 
 

2) Pedro pensou em um número e o decompôs da forma a seguir. 

 
Em que número Pedro pensou? 

(A) 4 035 

(B) 4 305 

 
(C) 4 350 

(D) 40003005 
 

3) Uma apresentação teatral do 5º ano iniciou às 8h30min e terminou às 10h15min. 

A duração dessa apresentação foi de: 

(A) 18h e 45 minutos. 

(B) 2 horas e 30 minutos. 

(C) 2 horas e 45 minutos. 

(D) 1 hora e 45 minutos. 
 

4) Em uma semana Roberto dá 27 voltas completas em certa pista de caminhada. Sabe- 

se que essa pista tem 845 metros. Quantos metros Roberto caminha em uma semana 

nessa pista? 

(A) 818 

(B) 872 

(C) 7605 

(D) 22 815 
 

5) Observe os números a seguir. 

Qual desses números é o maior? 

(A) 0,75                   (B) 0,5                  (C)  0,25                   (D) 0,125

4 × 1000 + 3 × 10 + 5 × 1 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA “   ” 

PROFESSOR (A)    

ALUNO (A)                                                                                                                                              

DATA  / _/  SIMULADO 5º ANO – NÍVEL III 



 

6) Uma confeitaria ofertou bandejas com trufas com os seguintes preços: 

 100 g de trufas à R$ 11,25. 

 250 g de trufas à R$ 25,30. 

 400 g de trufas à R$ 42,80. 

 
Uma pessoa comprou 4 bandejas de 100 g, 3 bandejas de 250 g e 2 bandejas de 400 g. 

Essa pessoa pagou por sua compra um total de. 

(A) R$ 177,40. 

(B) R$ 189,30. 

(C) R$ 195,60. 

(D) R$ 206,50. 
 

 
7) Bruno comprou 36 unidades de garrafas com 510 mililitros de água mineral em cada 

uma. Qual o total de mililitros de água que Bruno comprou? 

(A) 546 

(B) 4.899 

(C) 18.360 

(D) 18.396 

8) Em uma cidade com 45.000 habitantes, 60% da população correspondem a um 

número de habitantes: 
 

(A) menor que 15.000. 

(B) entre 15.000 e 20.000. 

(C) entre 20.000 e 25.000. 

(D) maior do que 25.000. 
 

9) Um Centro Comercial tem três andares de estacionamentos. A tabela abaixo mostra o 

movimento desse estacionamento num determinado momento. 
 

 Total de 
Vagas 

Vagas 

ocupadas 

1º andar 120 88 

2º andar 125 79 

3º andar 135 57 

 
Quantos carros podem ser colocados nos três andares deste estacionamento? 

 

(A) 135 

(B) 224 

(C) 370 

(D) 380 
 

10) Uma viagem ao redor do mundo foi feita em 2 anos e 26 dias. Se 1 ano tem 365 dias, 

quantos dias durou essa viagem? 

(A) 620 dias 

(B) 630 dias 

(C) 730 dias 

(D) 756 dias



 

 

QUESTÕES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

 

HISTÓRIA 

Leia com atenção o texto: 
 

11) Leia as sentenças abaixo e coloque V caso seja verdadeira e F para caso seja falso. Logo 

após, assinale a alternativa que confere com sua resposta. 

( ) A cultura brasileira possui muitas influências africanas. 

( ) A influência africana na nossa cultura, hoje, já não pode ser vista, pois, nos tornamos um país 

independente. 

( ) O fato das escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, não 

contribuem nada na nossa alimentação. 

( ) A capoeira, candomblé, samba, cuíca, cachaça, angu são apenas alguns exemplos da 

influência africana na cultura brasileira. 

(A) F,V,F,F (B) V,F,F,V (C)V,V,F,F (D) V,F,V,V 

 
12) Sobre os índios marque a alternativa correta: 

 
(A) Os índios nunca foram escravizados pelos portugueses. 

(B) Hoje, já não existem índios no Brasil. 

(C) Os índios viviam em aldeias e seu líder era chamado de Cacique. 

(D) Os costumes brasileiros são os mesmos de uma tribo para outra. 



13) Quais eram os utensílios domésticos usados pelos negros africanos. 

(A) Pratos de argila, facas de pedra e ferro, cuias e vasos para água. 
(B) Vasos para água, colher, faca e pratos. 
(C) Pratos de argila, faca de serra, prato de vidro e cuias. 
(D) Pratos de argila, facas de serra, cuias e vasos para água. 

 

14) A grande diversidade cultural brasileira pode ser explicada pela: 

(A) Pelas poucas comunidades aqui existentes. 

(B) Grande quantidade de povos indígenas no país que acabaram se misturando. 

(C) Pequena extensão do território brasileiro. 

(D) Pela grande mistura que ocorreu entre os nativos e povos de diversos países. 

 
15) Leia as afirmações abaixo. 

I- O ser humano precisa consumir para satisfazer suas necessidades, por exemplo, 

alimentar-se. 

II- O homem não precisa mais de produtos naturais como o algodão, pois já pode produzir 

tudo artificialmente. 

III- São exemplos de produtos materiais: serviços médicos, da advocacia, dos contadores, etc. 

IV- Todos os produtos que consumimos circulam, desde as fazendas,fábricas até chegarem no 

armazém e lojas. 

 
São corretas as afirmativas: 

 

(A) I, II e III 

(B) I e IV 

(C) I e II 

(D) I, III e IV 

 

 
16) Coloque a letra I para quando a imagem representar a cultura indígena e a letra A para 

quando representara africana. 
 

Logo após, marque a alternativa semelhante a sua resposta. 

(A) I,A,I,I,A           (B) I,A,A,I,A      (C) I,A,I,A,A                 (D) I,A,I,A,I 



 

Leia o texto com atenção: 

GEOGRAFIA 

 

 
O Sistema Solar 

Um Sistema Solar é composto por um Sol e todos os planetas e corpos celestes que orbitam ao 

redor dessa estrela. Há casos de sistemas solares formados por duas estrelas (binários) ou até 

três estrelas (ternários). Mas no caso do sistema do qual o nosso planeta, a Terra, faz parte, há 

apenas uma estrela, que é considerada de pequeno porte. 

Os    oito    planetas    do    Sistema    Solar,    em     ordem     de     proximidade     ao     sol,   

são: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas anões são: 

Ceres, Plutão, Haumea, Makemake e Éris, com a possibilidade de inclusão do objeto celeste 

Sedna e dezenas de outros nessa categoria nos próximos anos. Vale lembrar que Plutão já foi 

considerado como um planeta, mas, a partir de 2006, foi “rebaixado” à categoria de planeta anão. 

 

17) De acordo a leitura o sistema solar é composto pelo? 

(A) Sol, Vento, Pessoas, Rios. 

(B) Vento, Rios, Nuvens e Planetas. 

(C)  Sol,   todos os planetas e corpos celestes. 

(D) Sol, Planetas, Vento e Rios. 

 

18) Marque a opção correta em relação ao sistema solar 
 
(A) As estrelas possuem luz própria. 

(B) Os satélites giram em torno do sol. 

(C) Os planetas possuem luz própria. 

(D) Os planetas giram em torno dos satélites. 

 
 
19) Quais os planetas que fazem parte do sistema solar? 

(A) Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-sol.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mercurio.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-marte.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-jupiter.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/saturno.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-urano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/netuno.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-sol.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/o-sol.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mercurio.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-marte.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-jupiter.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/saturno.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-urano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/netuno.htm


(B) Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Sol, Plutão e Marte. 

(C) Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Sol, Plutão e Marte. 

(D) Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Plutão e Marte. 

 

 
20) Quem já foi considerado um planeta e hoje é considerado como planeta anão? 

(A) Mercúrio. 

(B) Plutão. 

(C) Vênus. 

(D) Terra. 

 
 

QUESTÕES DE CIÊNCIAS 

 
LIXO DOMÉSTICO 

 

O lixo é um problema gritante que a sociedade vem enfrentando! Cada vez mais, vem 
aumentando a quantidade de lixo em todo lugar, e quem paga por isso somos nós, seres 
humanos. Atualmente o lixo doméstico é um dos principais responsáveis pela poluição ambiental. 
As embalagens são frequentemente encontradas nas ruas, parques, rios e praias, poluindo o 
ambiente, entupindo bueiros, provocando enchentes, favorecendo a proliferação de doenças e 
ameaçando a vida de pessoas e animais. E o que faremos para contribuir com a diminuição da 
produção diária de lixo doméstico? 
Você já parou para pensar na quantidade de lixo que produzimos desde à hora em que 
acordamos até quando vamos dormir? Será que tudo que jogamos fora é lixo? 

 
 

 

21) Entendemos que o lixo doméstico é  muito prejudicial para o meio ambiente, devemos fazer o 
possível para não descartá-lo de qualquer jeito, nos tornando cidadãos que praticam o consumo 
consciente. Para isso hoje em dia já temos o uso de materiais reutilizáveis, que não são 
descartáveis, ou seja, podemos lavar e reutilizar sempre. Além de usar materiais que podem ser 
reutilizáveis, o que mais podemos fazer para não descartar o lixo de forma errada? 

A) Amontoar na calçada. 
B) Colocar em terrenos baldios. 
C) Separar e colocar no horário para o carro do lixo. 
D) Enterrar. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mercurio.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-marte.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-jupiter.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-marte.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-jupiter.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-marte.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-jupiter.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/saturno.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-urano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mercurio.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-venus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm


22) Infelizmente, é muito comum no nosso cotidiano vermos lixo no chão. Quando vamos a festas 

o cenário não é diferente. Acabamos consumindo água de coco, água mineral, refrigerantes, etc. 

Isso tudo normalmente vem com embalagens e muitas pessoas não recolhem seu próprio lixo 

deixando espalhado ou jogado em vias públicas. O que devemos fazer nessas ocasiões? 

A) Levar nosso lixo embora quando sairmos. 

B) Deixar o lixo no chão. 

C) Deixar em cima das mesas. 

D) Ou procurar uma lixeira mais próxima e jogar o lixo. 

 

 
23) O lixo é formado por resíduos sólidos biodegradáveis e que demoram a se decompor. Restos 

de alimentos, folhas e frutas, são chamados de lixo orgânico. Muitas pessoas, infelizmente, 

descartam esses resíduos nas ruas, rios, ou lixões, uma prática que pode ameaçar a saúde 

pública, uma vez que esse material atrai ratos e baratas, além de exalar mau cheiro e favorecer o 

desenvolvimento de fungos e bactérias. Quais lixos podem ser classificados como 

biodegradáveis? 

A - Potes de vidro, papelão, lata de refrigerante. 

B - Folhas de alface velha, casca de banana, restos de sanduíche. 

C – Sacolas, pneus, roupas. 

D - Madeiras, pedras, móveis. 

 

 
24) Existem alem de lixo domiciliar, o lixo industrial, o de vias publicas e o hospitalar que 

necessita de tratamentos especiais, pois oferece perigo a saúde das pessoas. Quando falamos 

de lixo hospitalar o que você lembra? 

A – Injeção, curativos, soro, esparadrapos. 

B - Caixa de papelão, panos velhos. 

C - Garrafa pet, plásticos, cadernos velhos.  

D- Madeira, ferros velhos, folhas de árvores. 

 
25) Coleta seletiva é o nome que se dá ao processo de separação e recolhimento para serem 

reciclados e reaproveitados. O que podemos fazer para ajudar nosso planeta em relação à coleta 

seletiva? 

A - Jogar o lixo pela Janela. 

B - Separar corretamente cada um em seu devido lugar, em recipientes separados. 

C – Colocar todos em um mesmo lugar. 

D – Não fazer nada. 



QUESTÕES DE ARTE 
 
26) Observe as imagens abaixo. Cada uma representa um estilo diferente de dança. Responda 
qual é o nome de cada uma das danças representadas nas imagens e marque a alternativa 
correta: 

   

1)  2)  3)   
 

A) 1-Forró, 2-Samba, 3-Hip Hop. 

B) 1-Ciranda, 2- Balé, 3-Quadrilha. 

C) 1-Valsa, 2-Balé, 3-Samba. 

D) 1-Valsa, 2-Ciranda, 3-Tango. 

 
https://studylibpt.com/doc/6256161/268645589-avaliao-arte-6-ano-1-doc 

 

 

27) Com base nas figuras geométricas abaixo, marque a opção que corresponde as ordem correta 

dos nomes das figuras: 
 

 

 

(A) Quadrado, Círculo, Pirâmide e Esfera. 
 

(B) Cubo, Retângulo, Triângulo e Círculo. 
 

(C) Losango, Cubo, Esfera e Círculo. 
 

(D) Círculo, Triângulo, Retângulo e Quadrado. 
 

https://pt.slideshare.net/claudiarocosta/gabarito-questoes-de-arte-da-bebete 
 

QUESTÕES DE INGLÊS 

 
28) Qual das opções a seguir traduz as palavras abaixo para o inglês. 

Notebook, Pencil, Pen, Teacher 

A) Caderno, livro, caneta, professor. 

B) Livro, caderno, caneta, lápis. 

C) Caderno, lápis, caneta, professor. 

D) Caderno, lápis, professor, caneta. 

https://studylibpt.com/doc/6256161/268645589-avaliao-arte-6-ano-1-doc
https://pt.slideshare.net/claudiarocosta/gabarito-questoes-de-arte-da-bebete


29) Qual o resultado em inglês da continha abaixo: 

20 - 11= 

a) Two 

b) Nine 

c) Six 

d) Seven 
 
 
 
 
 

QUESTÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
30) Aprendemos a confeccionar vários brinquedos com material reciclável trazendo alegria as 
crianças e ajudando o meio ambiente. Para montar o Jogo Boliche, qual foi o material utilizado 

para a confecção dos “pinos”. 
 
(A) Papelão. 
(B) Jornal. 
(C) Revista. 
(D) Garrafa pet. 

 
31) Baseada nas atividades domiciliares de educação física, quais atividades abaixo são 
consideradas Brincadeiras Populares que você realizou durante as aulas: 

 
(A) Futebol e Dama. 

(B) Pé de lata e Amarelinha. 
(C) Estatua e Voleibol. 
(D) Dama e Dança. 

 
 

QUESTÕES DE ENSINO RELIGIOSO 
 
32) Encontre no caça palavras cinco virtudes que uma pessoa deve seguir. Marque a alternativa 

em que se encontra todas elas. 
 



https://profissaomestre.com.br/atividades-de-ensino-religioso/ 
 

A) Educado, desobediente, humilde, bondoso e alegre. 
B) Alegre, educado, rancoroso, triste e boas maneiras. 
C) Educado, alegre, estudioso, obediente e boas maneiras. 

D) Estudioso, obediente, invejoso, alegre e boas maneiras. 

 

33)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://educacaocriativa.no.comunidades.net/atividades-de-educacao-religiosa 
 

 Marque a alternativa cuja sequencia de palavras completaram o texto, preservando o seu 
sentido. 

 

A) Bem humorada, respeita, próximo, tristeza, lábios, gratidão, todos. 

B) Todos, próximo, bem humorada, tristeza, respeita, lábios, gratidão. 
C) Bem humorada, respeita, próximo, lábios, gratidão, tristeza. 

D) Tristeza, lábios, todos, bem humorada, próximo, gratidão, respeita. 

https://profissaomestre.com.br/atividades-de-ensino-religioso/
http://educacaocriativa.no.comunidades.net/atividades-de-educacao-religiosa


QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto e, a seguir, responda: 

 
 

 

 
Disponível em: https://emiliobarbosa.wordpress.com/2011/03/28/28-mar-o-alerta-e-geral-dengue-mata/28-marco-charge- 
dengue/. Acesso em: 03 jun. 2019. 

 
 

 
34) No texto, a imagem e as falas dos personagens demonstram que o/a: 

(A) A dengue está sob controle no quintal do homem. 
(B) O homem está preocupado com o lixo em seu quintal. 
(C) A mulher está satisfeita com a limpeza do quintal do homem. 
(D) O quintal do homem está repleto de lixo e mosquitos que causam dengue. 

 
Após se deleitar com a leitura da Poesia, responda: 

 

Flores 

Rosa, Dália, Margarida, 

Hortênsia, Íris e Jasmim 

São muito formosas, 

Bonitas e charmosas 

E brincavam muito prosas 

Entre rosas, dálias, margaridas, 

Hortênsias, íris e jasmins, 

Cercadas por uma ciranda de joaninhas. 
André Neves. Poesias dão nomes ou nomes dão poesias? São Paulo: Ave Maria, 2001. 

 

35) No trecho “São muito formosas...”, a palavra “muito” dá ideia de: 

(A) Intensidade. (C) Tempo. 

(B) Negação. (D) Lugar. 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as questões 36, 37, 38 e 39. 

 



Jogo de Pega varetas 

Este jogo antigo é muito divertido e já viajou ao redor do mundo, mostrando que, independente da 
nação, idade ou diferenças, todos podem jogá-lo. De modo geral, as varetas podem ter a seguinte 
pontuação: 
Amarela: 5 pontos Verde: 10 pontos Azul: 15 pontos 
Vermelha: 30 pontos Preta: 100 pontos. 

 
Como jogar 

Cada vareta tem um número de pontos definido pelas cores, então, cada jogador pode fazer mais 
ou menos pontos de acordo com as varetas que ele conseguir pegar. Este jogo pode ter vários 
participantes e pode também ser jogado sozinho para praticar. 
Para começar o jogo, as varetas devem ser misturadas, e, segurando todo o monte de varetas 
juntas, o jogador deve deixá-las cair em cima de uma superfície plana, pode ser uma mesa, por 
exemplo. Cada jogador deve, em sua vez, tentar retirar com as mãos, uma a uma, quantas 
varetas ele puder sem que nenhuma das outras se mova. Quando a vareta se mover, passa a ser 
a vez do próximo jogador. As varetas são pontuadas de acordo com as cores e há uma vareta 
especial, de cor preta, que quando apanhada pode ser utilizada para ajudar a retirar as demais. 
Os jogadores também devem fazer quadros para marcar os pontos de acordo com cada cor de 
vareta retirada e, no final, eles são contados. Quem fizer mais pontos ganha o jogo. 

Disponível em: htps://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/pega-varetas. Acesso em: 14 fev. 2019 (adaptado). 
 

36) Este texto serve para: 

(A) Ensinar as regras do jogo de varetas. (C) Apresentar um jogo e seus participantes. 

(B) Narrar uma partida do jogo de varetas. (D) Descrever cada objeto necessário para jogar. 

 
37) No trecho “Os jogadores também devem fazer quadros para marcar os pontos de 
acordo com cada cor de vareta retirada, e no final, eles são contados.”, o termo “eles” 

refere-se à: 
(A) Pontos. (C) Jogadores. 

(B) Quadros. (D) Participantes. 

 
38) No trecho “... o jogador deve deixá-las cair em cima de uma superfície plana...”, o termo 

“em cima” dá a ideia de: 

(A) Lugar. (B) Tempo. (C) Dúvida. .(D) Negação. 

 
39) Esse texto possui uma linguagem: 

(A) Informal, porque traz gírias. 

(B) Poética, pois apresenta rimas. 

(C) Regional, já que é própria de uma região. 

(D) Formal, pois faz uso da norma culta da língua. 

 

Leia os textos e, a seguir, responda as questões 40 e 41. 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/esportes/pega-varetas


Texto I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ 

Texto II 

Quadrilha da sujeira 

Ricardo Azevedo 

João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa que joga uma latinha de refrigerante na rua 

de Raimundo que joga um saquinho plástico na rua de Joaquim que joga uma garrafinha velha na 

rua de Lili. 

Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João que joga uma embalagenzinha de não sei o que 

na rua de Teresa que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo que joga uma tampinha de 

refrigerante na rua de Joaquim que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes que 

ainda nem tinha entrado na história. 
Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/4277/quadrilha-da-sujeira>. Acesso em: 08 maio 2017. 

 
40) O assunto comum tratado nos dois textos é a: 

 
(A) Preservação da fauna e da flora. (C) Atitude das pessoas em jogar lixo na rua. 

(B) Importância da limpeza das ruas. (D) Coleta seletiva de lixos encontrados nas ruas. 

 
41) O texto I em relação ao texto II é: 

(A) Oposto. (B) Idêntico. (C) Diferente. (D) Complementar. 

 
Leia o texto (CHARGE) a seguir. 

 

42) Na charge, o autor usou três pontos de exclamação (!!!), na fala da personagem, para 

reforçar o sentimento de: 

(A) Afobação. (B) Preocupação. (C) Indignação. (D) Tanquilidade. 

http://www.ebah.com.br/content/


43) Proposta de Produção narrativa com o gênero textual “Fábula”. 
 

Conheça, abaixo, a tradução da brasileira Ruth Rocha, publicada na obra Fábulas de Esopo – 

escritor da Grécia Antiga. 

 
A Cigarra e a Formiga 

 

           A cigarra passou o verão cantando, enquanto a 
formiga juntava seus grãos. Quando chegou o inverno, 
a cigarra veio à casa da formiga para pedir que lhe 
desse o que comer. 
A formiga então perguntou a ela: 
— E o que é que você fez durante todo o verão? 

— Durante o verão eu cantei — disse a cigarra. 
E a formiga respondeu: — Muito bem, pois agora dance! 

 

Moral: Trabalhemos para nos livrarmos do suplício da cigarra e não aturarmos a zombaria das 

formigas. 

https://www.culturagenial.com/fabulas-pequenas-com-moral-e-interpretacao/ 
 

Agora é a sua vez!!! 
Faça a produção de uma Fábula. Escolha animais para serem os personagens de sua 
narrativa. Não se esqueça de criar um título bem criativo e transmitir uma lição de moral. 
Lembre-se que a produção deverá ser realizada por você, por isso não faça plágio (cópia) da 
internet. Faça uso de travessão e de parágrafos para as falas dos personagens. Atenção 
quanto à pontuação, coerência textual, ortografia, organização dos fatos e desfecho (final 
da narrativa) etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÁBULA: Narrativa curta cujos personagens, geralmente animais, apresentam a 

narrativa com o objetivo de passar uma lição de moral. 

Esta é uma das fábulas mais famosas de todos os tempos e fala sobre a necessidade de nos 

esforçarmos e trabalharmos arduamente mesmo quando não temos vontade. De outra forma, não 

podemos nos precaver e construir um futuro próspero. 

https://www.culturagenial.com/fabulas-pequenas-com-moral-e-interpretacao/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo ESFORÇO tem a sua RECOMPENSA” 
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