
 

 

1. Leia o texto a seguir, com muita atenção. 
 

Um elefante em busca de amigos 
 

 Na selva vivia um elefante que todos os dias saía em busca de um amigo com quem 

conversar. 

 Certa manhã encontrou-se com o leão e perguntou:  

 _O senhor quer ser meu amigo? 

 O leão respondeu: 

 _Você é muito lento e não pode correr comigo. Além 

disso, o que diriam os animais ao ver o rei da selva junto 

com um elefante? O máximo que você pode fazer é caçar 

um ratinho. 

 O elefante, muito triste, seguiu andando. 

 De repente, viu um macaco pendurado num galho, 

pulando de uma árvore para outra. 

 _Bom dia, seu macaco! Você quer ser meu amigo? 

 _Como eu poderia ser seu amigo? Você não consegue se pendurar nas árvores e nem 

ficar saltando como eu faço! - replicou o macaco. 

 Com muita tristeza o elefante perguntava-se: 

 "Por que será que sou tão grande e lento? Ninguém quer ser meu amigo..." 

 Seguiu seu caminho até que, de repente, ouviu alguns gritos, que não sabia de onde 

vinham. 

 _Socorro! Ajudem-me! Por favor, senhor, não me pise! 

 O elefante, assustado, olhou para todos os lados, mas não conseguia ver ninguém. 

 Qual foi sua surpresa ao ver, presa debaixo de sua pata, uma formiga. Assustada, a 

formiga olhava para o elefante e suplicava: 

 _Por favor, não me faça nada! 

 O elefante, ao ver a formiga tão assustada, ficou com pena, levantou-a com sua tromba 

e deixou-a sobre um ramo. A formiguinha, muito contente, disse-lhe: 

 _Que legal ter um amigo como você! Você é tão grande e forte, acho que ninguém sente 

medo estando ao seu lado. 

 O elefante estava muito feliz. Finalmente havia encontrado alguém que o aceitava tal 

como ele era. 
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2. Agora, responda com muita atenção. 

 

a) O que o elefante buscava todos os dias quando saía pela selva? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

b) Ele teve facilidade em encontrar o que procurava? Por quê? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

c) Em sua opinião, os animais foram corretos com o elefante? Explique. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Faça a correspondência entre o animal e a sua fala no texto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                       

               

               (A)                                                   (B)                                                (C)  

 

a) (    ) “Como eu poderia ser seu amigo? Você não consegue se pendurar nas árvores e 

nem ficar saltando como eu faço!” 

 

b) (    ) “Que legal ter um amigo como você! Você é tão grande e forte... acho que ninguém 

sente medo estando ao seu lado.” 

 

c) (    ) “Você é muito lento e não pode correr comigo. Além disso, o que diriam os animais 

ao ver o rei da selva junto com um elefante? O máximo que você pode fazer é caçar um 

ratinho.” 
 

 



 

4. Releia atentamente o trecho a seguir. 

 

 

“_Você é muito lento e não pode correr comigo. Além disso, o que diriam os 

animais ao ver o rei da selva junto com um elefante? O máximo que você pode 

fazer é caçar um ratinho.” 

 

 

 No trecho que você acabou de ler, pinte de acordo com a legenda. 

 

      AZUL      um substantivo no plural 

 

      VERDE         um substantivo no singular 

 

5. Na selva onde o elefante morava havia muitos animais. A seguir, complete o quadro  

    escrevendo o feminino e o masculino de alguns deles. 

 

 

                        MASCULINO                             FEMININO 

 

                                    Leão 

 

                                                                                    Macaca 

 

                                    Coelho 

 

 

                                                                                   

                                                                        

 

6. Ilustre, com capricho, a parte da história que você mais gostou. Não se esqueça de colorir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       Tigresa 

          Urso 



 

 

7. Leia o texto a seguir e depois complete o texto seguinte substituindo as gravuras por  

    palavras. 

 

 

     Para comemorar a nova amizade, o elefante preparou uma surpresa para a formiga. 

     Comprou um presente e colocou dentro de uma linda 

     Fez um delicioso chá de           e serviu em uma            

      Para agradar ainda mais a amiga, ele deixou sobre a mesa vários tipos de 

       Mas, de repente começou a               e a formiguinha teve que ir embora. 

    

 

 

     Para comemorar a nova amizade, o elefante preparou uma surpresa para a formiga.  

     Comprou um presente e colocou dentro de uma linda _________________. 

     Fez um delicioso chá de _________________ e serviu em uma __________________. 

     Para agradar ainda mais a amiga, ele deixou sobre a mesa vários tipos         

      de________________.                    

     Mas, de repente começou a _________________ e a formiguinha teve que ir embora. 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Terminou sua Atividade 

de Verificação? 

Releia com atenção 

antes de enviá-la 
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