
 

 

1. Leia com muita atenção. 

 

           O coelhinho branco que queria viver em paz 

 

 

 Era uma vez uma mãe e um pai coelhos que tiveram muitos 

coelhos de cores diferentes: pretos, cinzentos, castanhos e malhados. Entre os filhotes 

havia um que era todo branco, branco como a neve.  

  Às vezes, o coelhinho branco era deixado sozinho pelos seus irmãos e irmãs e até 

mesmo pelos seus amigos só porque era todo branco e muito pequeno. Ele então ficava 

muito triste porque não tinha ninguém com quem brincar.  

 Às vezes, os outros riam dele e falavam coisas desagradáveis, palavras que feriam o 

seu pequeno coração.  

 Certa manhã, o coelhinho branco, decidiu fazer uma caminhada pela floresta. Ele 

esperava encontrar alguém que pudesse ajudá-lo a viver em paz.  

 Depois de caminhar um pouco, o coelhinho encontrou a raposa e perguntou: 

  - Olá, dona Raposa, o que posso fazer para viver em paz? 

 A raposa disse-lhe:  

 - Quando estou numa briga ou quando alguém me magoa, respiro profundamente e 

imagino uma luz azul em volta de mim. Isso me ajuda a recuperar a calma.  

 Feliz com os conselhos que a raposa lhe tinha dado sobre a forma de viver em paz, 

o coelhinho branco agradeceu-lhe e partiu.  

 Pouco depois, encontrou a dona Coruja e decidiu pedir-lhe conselho também. 

  - Olá, dona Coruja, o que posso fazer para viver em paz? 

 A coruja respondeu: 

  - Tente sempre resolver o problema falando com a outra pessoa. Aproveite para 

entender melhor qual é o problema entre vocês. Juntos, vocês podem encontrar soluções 

para por fim à discussão.  

 O coelhinho agradeceu e seguiu o seu caminho.  

  Quando estava quase chegando em casa, encontrou alguns dos amigos que o 

provocavam.  

 O coelhinho branco respirou três vezes e imaginou uma luz azul em volta de si. 

Sentindo-se mais calmo, dirigiu-se aos amigos para ter uma conversa com eles. 

Perguntou porque faziam aquelas coisas e falou que tudo  isso o deixavam triste. Falou 

também como queria ser tratado. Juntos, encontraram uma solução que deixou todo 

mundo feliz.  
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 Naquela noite, o coelhinho branco teve sonhos maravilhosos porque agora vivia num 

mundo onde havia um pouco mais de paz. 

 

2. Agora, responda de forma completa e bem elaborada. 

 

a) Por que o coelhinho era maltratado?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

b) Qual era o maior desejo do coelhinho? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

c) A quem o coelhinho pediu ajuda? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Numere de acordo com os acontecimentos. 

 

(   ) O coelhinho encontrou a raposa. 

(   ) O coelhinho resolveu andar pela floresta. 

(   ) O coelhinho teve sonhos maravilhosos.  

(   ) A coruja falou com o  coelhinho. 

(   ) O coelhinho conversou com os amigos que o maltratavam. 

 

4. Releia o trecho e faça o que se pede. 

 

  “Às vezes, o coelhinho branco era deixado sozinho pelos seus irmãos e irmãs e até 

mesmo pelos seus amigos só porque era todo branco e muito pequeno. Ele então ficava muito 

triste porque não tinha ninguém com quem brincar.” 

 

 

 Pinte e transcreva do trecho uma palavra que seja: 

 

a) substantivo masculino 

 

 

b) substantivo feminino 

 

 

c) substantivo singular 

 

 

d) substantivo plural 

 

 

 



 

 

5. Leia o texto a seguir e depois complete o quadro com os substantivos masculinos e 

femininos presentes nele. 

 

 

O casamento na mata 

 

Hoje a mata está em festa  

Todos estão a comemorar 

Pois o pardal e a pardoca 

Resolveram se casar 

 

O padrinho e a madrinha 

Foram o zangão e a abelha 

Que vieram de carona 

Com o carneiro e a ovelha 

 

E todos os casais da mata 

Até o bode e a cabra 

Viraram a noite inteira 

Dançando na festa animada. 

 

           Feminino         Masculino 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 6. Escreva os nomes das gravuras a seguir. 

 

    

 

 
 

    

 

 

 



7. Complete a cruzadinha com o plural das palavras em destaque. 

 

1. Comprei pão na padaria. 

2. Brinquei com o automóvel. 

3. A cobra é um réptil. 

4. O avião voou sobre a casa. 

5. Minha tia fez pastel. 

6. O gari foi ao cinema. 

7. A viagem foi maravilhosa. 

8. O cão latiu. 

9. O pardal pousou no fio. 

 

 

 


