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O MACACO E O CROCODILO 
 

 O macaco vivia numa 
mangueira perto da margem do rio. 
 Certo dia, um crocodilo se 
aproximou.  
 “Humm”, o crocodilo pensou, 
“Estou com vontade de comer 
coração de macaco no jantar.” 
Então, ele disse para o macaco:  
 —Desça da árvore para brincar comigo.  
 —Eu não posso brincar com estranhos —respondeu o macaco.  
 —Mas eu quero lhe mostrar uma mangueira do outro lado do 
rio, que dá mangas muito melhores do que a sua árvore.  
 —É mesmo? —indagou o macaco. —Mas eu não sei nadar.  
 —Não tem problema —sorriu o crocodilo. —Pule nas minhas 
costas que eu o ajudo a atravessar o rio.  
 O macaco pulou nas costas do crocodilo. Logo estavam no 
meio do rio.  
 De repente, o crocodilo começou a mergulhar, com o 
macaco ainda em suas costas.  
 —Socorro! Pare! Estou me afogando! —gritou o macaco.  
 —Segure-se —o crocodilo sorriu. —Eu vou afogá-lo, pois quero 
comer coração de macaco no jantar, e você foi burro o 
suficiente para confiar em mim.  
 —Ah! —lamentou-se o macaco. —Eu gostaria que tivesse me 
contado a verdade. Aí eu teria trazido meu coração comigo.  
 —Quer dizer que você deixou seu coração na mangueira? —
perguntou, descrente, o crocodilo.  
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 —Mas é claro —respondeu o macaco. —Nesta selva perigosa 
os macacos não correm por aí com seus corações. Nós os 
deixamos em casa. Mas vou lhe dizer o que podemos fazer. Você 
me leva para a mangueira com frutas maduras, do outro lado do 
rio, e depois podemos voltar para pegar meu coração.  
 —Nada disso —desdenhou o crocodilo. —
Vamos voltar e pegá-lo agora mesmo! 
Segure-se aí!  
 —Tudo bem —concordou o macaco.                                                   
 Então o crocodilo deu meia volta e 
rumou para a mangueira do macaco. Assim 
que eles chegaram à margem, o macaco subiu 
na árvore e jogou uma manga na cabeça do 
crocodilo.  
 —Meu coração está aqui em cima, crocodilo estúpido! —disse 
ele. —Se quiser comê-lo, vai ter de subir aqui e pegar!  
 

 
O macaco e o crocodilo, Fábulas do mundo todo. São Paulo: Editora Melhoramentos, 2004. 

pp. 35-36 
 
 
1. Quanto ao tipo, o texto pode ser classificado como 
 (A) descritivo.                                           
 (B) narrativo.         
 (C) argumentativo.                                    
 (D) persuasivo. 
 
2. A finalidade do texto é 
(A) descrever a selva.                                   
(B) contar uma história. 
(C) convencer sobre preservação.                   
(D) ensinar sobrevivência na selva. 
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3. O pensamento do crocodilo é destacado através 
 
(A) dos dois pontos.                                      
(B) das              
(C) de reticências.                                       
(D) do travessão. 
 
4. E a fala dos personagens, através 
 
(A) dos dois pontos.                                      
(B) do travessão.          
(C) de reticências.                                       
(D) das aspas. 
 
5. Percebe se uma das falas do macaco em 
 
(A)Desça da árvore para brincar comigo.  
(B)Vamos voltar e pegá - lo agora mesmo!  
(C) Certo dia, um crocodilo se aproximou. 
(D)Socorro! Pare! Estou me afogando!  
 
6. O macaco percebe que corre risco de morte quando 
 
(A) o crocodilo decide voltar para a mangueira. 
(B) o crocodilo começa a afundar no rio. 
(C) subiu na árvore e jogou uma manga no crocodilo. 
(D) desce da árvore para brincar com o crocodilo. 
 
7. No trecho “Nós os deixamos em casa.” a palavra destacada refere se 
 
(A) ao macaco e ao crocodilo. 
(B) aos macacos da selva. 
(C) aos crocodilos da selva. 
(D) a todos os animais da selva. 
 
8. Entre os elementos comuns às fábulas, não está presente no texto lido 
 (A) o narrador.               (B) a moral.           
 (C) os diálogos.               (D) o título. 
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9. Por ter sido facilmente enganado pelo macaco, pode-se dizer que o crocodilo foi 
(A) inteligente.                                             
(B) lento.              
(C) bobo.                                                     
(D) esperto. 
 
10 Tem-se um pedido no trecho 
(A)  Logo estavam no meio do rio.                     
(B) Segure-se aí! 
(C)  —É mesmo?                                            
(D) Estou me afogando! 
 
11. A estratégia utilizada pelo macaco para escapar da armadilha do crocodilo foi 
(A) mentir também.                                
(B) fingir-se de morto. 
(C) descer da árvore.                              
(D) ajudar o crocodilo. 
 
12 . A expressão Ah! Ah!” indica que o macaco fingiu ter ficado 
 (A) feliz.                                               
 (B) decepcionado.           
 (C) entusiasmado.                                   
 (D) zangado. 
 
13. O trecho “Então o crocodilo deu meia volta...” significa dizer que 
(A) ele deu um giro completo em torno de si mesmo. 
(B) o crocodilo voltou para o lugar de onde saiu. 
(C) ele girou e continuou seguindo em frente. 
(D) ele girou ao redor de si e ficou parado. 
 
14. No trecho ―“De repente, o crocodilo começou a mergulhar”, a expressão 
destacada indica circunstância de 
(A) causa.                  
(B) explicação.              
(C) condição.            
(D) tempo. 


