
 
 

            Goiânia, 27 de maio de 2020. 

            Nome: _________________________________________ 

            4º Ano  - Turno __________________________________ 

 

                                                  

Língua Portuguesa 

 

1- O texto a seguir é de Stanislaw Ponte Preta (pseudônimo de Sérgio Porto). Leia-o e, depois, de  
acordocom o contexto, complete-o, empregando no passado os verbos indicados entre 
parênteses. 

Fábula dos dois leões 

 
           Diz que eram dois leões que ________________________ (fugir) do Jardim Zoológico. Na 

hora da fuga, cada um ___________________________ (tomar) um rumo, para despistar os 

perseguidores. Um dos leões ________________ (ir) para as matas da Tijuca e o outro 

_______________ (ir) para o centro da cidade. ___________________________ (procurar) os 

leões de todo jeito, mas ninguém ____________________________ (encontrar). Tinham sumido, 

que nem o leite.   

           Vai daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o leão que __________________ 

(voltar) foi justamente o que ___________________ (fugir) para as matas da Tijuca. 

_______________________ (voltar) magro, faminto e alquebrado. Foi preciso pedir a um 

deputado [...] que _______________________ (arranjar) vaga para ele no Jardim Zoológico outra 

vez, porque ninguém __________ (ver) vantagem em reintegrar um leão tão carcomido assim. E 

[...] o leão _______________ (ser) reconduzido à sua jaula. 

             Passaram-se oito meses e ninguém mais se _______________________ (lembrar) do 

leão que _____________________ (fugir) para o centro da cidade quando, lá um dia, o bruto 

_________________ (ser) recapturado. ____________ (voltar) para o Jardim Zoológico gordo, 

sadio, vendendo saúde. [...] 

              Mal _____________________ (ficar) juntos de novo, o leão que 

______________________ (fugir) para as florestas da Tijuca ________________ (dizer) pro 

coleguinha:  

              — Puxa, rapaz, como é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo  e ainda 

voltar com essa saúde? Eu, que ________________ ( fugir) para as matas da Tijuca, 

_______________ (ter) que pedir arrego, porque quase não ___________________________ 

(encontrar) o que comer, como é então que você...vá, diz como foi. 

              O outro leão então _______________________ (explicar): 

              — Eu meti os peitos e fui me esconder numa repartição pública. Cada dia eu 

____________________ (comer) um funcionário e ninguém dava falta pór ele. 

              — E por que voltou pra cá? Tinham acabado os funcionários? 

              — Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário público. É que eu 

__________________ (cometer) um erro gravíssimo. Comi o diretor, idem um chefe de seção, 

funcionários diversos, ninguém dava por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o 

cafezinho... me _______________________________ (apanhar).  

 


