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Leia o texto atentamente. 

 

                                         O Leão e o Ratinho 

                                      

        Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado debaixo da sombra boa 

de uma árvore. 

       Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, 

menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que 

o leão desistiu de esmagá-los e deixou que fosse embora. 

      Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não 

conseguindo se soltar, fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso 

apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. 

 

                           Moral da história: Uma boa ação ganha outra. 

                                     Fábula de Esopo,   Tradução de Heloisa Jah 

 

1) Na sua opinião o ratinho deveria ter ajudado o leão? Por que?  

 

                            Resposta pessoal 

 

Ver, sentir e cuidar. Sacramentinas a favor da vida! 



 

2) O que você entendeu da frase “ Uma boa ação ganha outra”?  

 

                      Resposta pessoal 

                                         

3)  O ratinho da história conseguiu roer as cordas e soltou o leão. Qual é a 

unidade de medida usada para comprar a corda? Marque com X. 

 

(   ) quilograma                    ( X  ) metro                    (   ) litro 
 

4) Observe a imagem do ratinho e do leão e assinale a medida de massa 

correspondente. 

 

                                                                                                                            
 

                    Quilograma                                            Quilograma 

 

                    Grama                                                   Grama   

 

5) Glória escreveu uma lista de compras antes de ir ao supermercado. 

Pinte as etiquetas de acordo com a legenda abaixo. 

 

Produto comprado em quilograma (kg) ou grama (g). 

 

Produto comprado em litro ( l ) ou mililitro (ml). 
 

Produto comprado em metro ( m) ou centímetro. 

     

                                          

      

 
         arroz                              

 
          azeite 

 
       sabão líquido 

 
         leite 

 
          Papel toalha 

 
        creme dental 

 
        presunto 

 
          suco de uva 

  
       papel  higiênico 

 
        iogurte 

 
          salsicha 

 
        xampu 

X 

 

 

X 



 

 

6)  Eduardo, o marido de Glória, vende pastéis e caldo de cana. Ele fez um 

levantamento da quantidade de pastéis vendidos em uma semana.  

 

Observe o resultado do levantamento na tabela abaixo e, em seguida, 

responda às questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual o total de pastéis vendidos nessa semana? 

  

                                         Cálculo 

                                               1 

                                           2 4 8 

                                  + 1 3 2 

                                     3 8 0 

 

Resposta:  Foram vendidos nessa semana 380 pastéis. 

 

b) Quantos pastéis de carne foram vendidos a mais que os de frango? 

 

                                       Cálculo                                          

 

                                     2 4 8 

                                   - 1 3 2 

                                     1 1 6 
 

 

Resposta:  Foram vendidos a mais 116 pastéis de carne. 

 

                      

 
           Sabor 

 
        Quantidades 

 
          Carne  

 
               248         

 
          Frango 

 
               132 


