
 

Aula 
02B A Ratoeira 

Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua 
esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que poderia 
haver ali. Ao descobrir que era uma ratoeira ficou aterrorizado. Correu ao 
pátio da fazenda advertindo a todos: 

– Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira na casa! 
A galinha, disse: 
– Perdoe-me Sr. Rato, eu entendo que isso seja um grande problema 

para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. 
O rato foi até o porco e lhe disse: 
– Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira! 
– Desculpe-me Sr. Rato, disse o porco, mas não há nada que eu 

possa fazer, a não ser rezar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado 
nas minhas preces. 

O rato dirigiu-se então à vaca. Ela lhe disse: 
– O que Sr. Rato? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho 

que não! 
Então o rato voltou para a casa, cabisbaixo e abatido, para encarar a 

ratoeira do fazendeiro. Naquela noite ouviu-se um barulho, como o de uma 
ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que 
havia pegado. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pegado a cauda 
de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher… 

O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com 
febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada 
melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi 
providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, 
os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los o fazendeiro matou 
o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para 
o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca, para alimentar todo aquele 
povo. 
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Relembre: uma fábula é uma narrativa figurada, na qual as personagens são 
geralmente animais que possuem características humanas e é sustentada sempre 
por uma lição de moral na conclusão da história. 

  

 

01.  Explique por que o texto “A ratoeira” pode ser classificado como 
uma fábula. 

02. O que as respostas dos três animais têm em comum? 

03. Na frase “Desculpe-me Sr. Rato...” o pronome sublinhado se refere a 
quem? 

04. Que tipo de auxílio o porco ofereceu ao rato? Isso ajudou com seu 
problema? 

05. Se os três animais que se negaram a ajudar fossem pessoas, como 
você classificaria esses três indivíduos? 

06. Quem foi a primeira vítima da história? 

07. Entre os animais que negaram ajuda, quem foi o primeiro a sofrer as 
consequências? Explique por quê. 

08. Qual seria a lição de moral apresentada pelo texto? 

Leia a tirinha abaixo: 

 
09. Há alguma relação entre a tirinha e o texto “A ratoeira”? Explique. 

10. Existe algum erro de ortografia e/ou gramática na tirinha? Explique. 

11. Tendo em vista os conhecimentos dos critérios de divisão silábica, 
separe as sílabas das palavras a seguir: 

a) secretária   b) fluído   c) cadeado   d) pássaro   e) terra   f) pneumático    

g) psicológico   h) prato   i) fruta   j) rainha   k) gratuito   l) atualização 


