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Atividade de Reforço 

O RATO DO MATO E O RATO DO CAMPO 

                                                                                        (Ruth Rocha) 

  Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. 

  Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e árvores, o rato da cidade convidou-o a ir 
morar com ele. 

__ Tenho muita pena da pobreza em que você vive __ disse ele. Venha morar comigo na cidade e você 
verá como a vida é mais fácil. 

  Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. 

  Foram logo á dispensa e estavam muito bem, comendo comidas fartas e gostosas, quando de repente, 
entrou uma pessoa com dois gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. 

Os dois ratos correram espavoridos para se esconder. 

__ Eu vou para o meu campo ___ disse o rato do campo quando o perigo passou. 

___ Prefiro minhas raízes e minhas ervas na calma, ás suas comidas gostosas com todo esse susto. Mais 
vale magro no mato do que gordo na boca do gato. 

Leia o texto com atenção e responda. 

1) Esse texto que você acabou de ler é: 

(   ) poema     (     ) lenda    (     )  propaganda   (      ) fábula 

2) Por que o rato da cidade convidou o rato do campo para morar com ele? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

3) O que aconteceu quando os ratos estavam comendo na dispensa? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

4) Quem é o autor ou autora do texto? E qual é o título do texto? 



5) Escreva a moral da história, apresentada no texto. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

6) Por que o rato do mato resolveu voltar ao campo? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

7) Escreva e desenhe qual era o tipo de comida do rato do campo e do rato da cidade. 
 
 

 

 8- a) Escreva as palavras abaixo no diminutivo: 

a ) mato______________________________________________________ 

b) campo_____________________________________________________ 

c) pena   _____________________________________________________ 

d) comida   ___________________________________________________ 

 8-  b) Escreva as palavras abaixo no aumentativo: 

a ) casa_______________________________________________________ 

b) boca _______________________________________________________ 

c) rato _________________________________________________________ 

d) gato ________________________________________________________ 

9 ) Escrevam os nomes e os símbolos das pontuações que você encontrar no texto o rato do mato e o rato 
da cidade. 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


