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ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E INTERPRETAÇÃO  

O rato e a lua 

    O ratinho Duda olhou para o céu numa noite de lua cheia. Ficou admirado e disse:  

    – Nossa, que queijo grande! Quero comê-lo. 

    Seu amigo, o rato Julião, falou: 

    – Não é um queijo, é a lua. 

    O ratinho continuou: 

    – Aquilo é um queijo e vou comê-lo. 

   E lá se foi ele, subindo numa árvore alta, dando pulinhos para alcançar a lua. Quando viu que não 

conseguiria alcançá-la, choramingou: 

    – Puxa, eu queria tanto comer o queijo do céu. 

    Então, o rato Julião teve uma ideia. Arranjou um queijo grande e o amarrou no telhado. Esperou que a 

lua ficasse encoberta pelas nuvens e chamou Duda: 

    – Venha comer o queijo do céu! 

    O ratinho correu para devorá-lo. 

    Noites depois, vendo a lua minguante no céu, Duda comentou todo orgulhoso: 

    – Comi o queijo do céu e só deixei a casca! 
Alba Cappelli, Dora Dias. São Paulo: Editora FTD. 2006, 16p. 

INTERPRETAÇÃO 

1. Qual é o título do texto? R:____________________________________________________________ 

2. Quem são os personagens do texto? R:__________________________________________________ 

3. Quantos parágrafos há no texto? R:______________________________________________________ 

4. O texto foi retirado: 

(A) de um jornal.  (B) de um livro.  (C) da internet .  (D) de um gibi. 

5. Qual dos ratos confundiu a lua com um queijo e queria comê-la?  

R:___________________________________________________________________________________ 

6. O que Duda fez para tentar pegar aquilo que pensou ser um queijo? 

R:___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. A palavra “choramingou” expressa no texto, quer dizer:  

(A) sorriu.   (B) lamentou.   (C) conformou . (D) decepcionou. 

8. Quem disse a frase: “Venha comer o queijo do céu!”, foi: 

(A)  Duda.   (B) a lua.  (C) o narrador. (D)  Julião. 

9. Com o que Duda comparou a lua minguante?  

R: __________________________________________________________________________________ 

10. Separe as seguintes palavras em sílabas: 

a) Arranjou:_____________________________ c) Nuvens: ____________________________________ 

b) Minguante:____________________________ d) Ficasse: ____________________________________ 
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