
O MENINO E O SÁBIO 
 
 Um menino ficou sabendo que, em sua cidade, se encontrava um sábio muito inteligente. Todos 
corriam até a praça para conhecer um pouco de sua sabedoria. Intrigado, decidiu desafiar o sábio e ver 
até que ponto chegava o conhecimento dele. 
 O garoto apanhou um pequeno pássaro e se dirigiu à praça. Esperto, conseguiu aproximar-se do 
sábio. 
 - Senhor, gostaria de fazer-lhe um desafio - propôs-lhe o menino. 
 - Pois não meu filho - concordou  sábio. 
 Com as mãos para trás, o garoto perguntou: 
 - O pássaro que tenho em minhas mãos está vivo ou morto? 
 Se o sábio respondesse que estava vivo, o menino mataria o pássaro, estrangulando-o. Caso 
respondesse que estava morto, soltaria o pássaro, que voaria para a liberdade. 
 Após pensar, silenciosamente,por alguns segundos, respondeu-lhe o interrogado: 
 - A vida do pássaro está em suas mãos. 
 Frustrado, por não ter conseguido seu intento, o menino se tomou de admiração pela sabedoria 
do forasteiro. 
 
1) Interpretação do texto: 
a) O que o menino quis fazer quando soube que tinha um sábio em sua cidade? 
 
b) Você concorda ou não se realmente o homem foi sábio? Por quê? 
 
c) Você acha que o menino conseguiu o que queria? Como ele ficou no fim? 
 
2) Dê o número de letras e fonemas destas palavras: 
Chamada: Lhe: Passado: Chega: Quero: 
 
3) Reescreva o diálogo utilizando a pontuação adequada: 
Oi Como vai você 
Tudo bem E você 
Eu vou bem 
Você vai na aula hoje 
Eu vou 
Estudou para a prova 
Vai ter prova 
Sim E é hoje 
Estou perdido 
 
4) Classifique as frases em interrogativa, exclamativa, declarativa e imperativa: 
a) Por que você pegou a bola? 
b) Eu fui na África. 
c) Nossa! Adorei essa blusa! 
d) Quero que vá pegar a vassoura, agora! 
 
5) Circule as palavras em que o X tem o valor fonético de CS: 

fluxo máximo tóxico trouxe exótico intoxicar exortar léxico maxilar 

  
6) Acentue as palavras quando necessário: 

ninguem ultima lapis mensagem cor atlantico sol umido 

 


