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O homem e a galinha 

Ruth Rocha 

Era uma vez um homem que tinha uma galinha. Era uma galinha como as outras. 

Um dia a galinha botou um ovo de ouro. O homem ficou contente. Chamou a mulher: 

– Olha o ovo que a galinha botou. 
A mulher ficou contente: 

– Vamos ficar ricos! 
E a mulher começou a tratar bem da galinha. 

Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava  pão de ló, dava até sorvete. E a galinha todos os dias 

botava um ovo de ouro. 
Vai que o marido disse: 

– Pra que este luxo todo com a galinha? Nunca vi galinha comer  pão de ló… Muito menos sorvete! 
Vai que a mulher falou: 

– É, mas esta é diferente. Ela bota ovos de ouro! 
O marido não quis conversa: 

– Acaba com isso, mulher. Galinha come é farelo. 

Aí a mulher disse: 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 

– Bota sim! – o marido respondeu. 
A mulher todos os dias dava farelo à galinha. E a galinha botava um ovo de ouro. 

Vai que o marido disse: 

– Farelo está muito caro, mulher, um dinheirão! A galinha pode muito bem comer milho. 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 

– Bota sim. – respondeu o marido. 
Aí a mulher começou a dar milho pra galinha. E todos os dias a galinha botava um ovo de ouro. 

Vai que o marido disse: 

– Pra que este luxo de dar milho pra galinha? Ela que cate o de-comer no quintal! 
– E se ela não botar mais ovos de ouro? 

– Bota sim – o marido falou. 
Aí a mulher soltou a galinha no quintal. Ela catava sozinha a comida dela. Todos os dias a galinha botava um ovo 

de ouro. 
Um dia a galinha encontrou o portão aberto. 

Foi embora e não voltou mais. 

Dizem,  eu não sei, que ela agora está numa boa casa onde tratam dela a pão de ló. 

1. Explique o título da narrativa  de Ruth Rocha. 

 
2. Por que o marido não queria tratar a galinha de forma especial? 

 

 
 

Resultado / Rubrica 

 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta. 
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho. 
 Fique atento ao prazo de entrega. 
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo. 
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.  
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 AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER ENTREGUES EM UMA FOLHA À 

PARTE COM ESTA EM ANEXO. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL 



Ensina para a vida. Forma para Sempre. 
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3.  “Todos os dias a mulher dava mingau para a galinha. Dava  pão de ló, dava até sorvete.”  Por que a 

mulher tratava a galinha de forma especial? 

 
4. “O que significa tratar a galinha a   pão de ló? 

 
5. A galinha foi embora. Explique o motivo. 

 
 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

 
Crie uma narrativa baseada no texto “O homem e a galinha.” Use a sua imaginação. 

Tema: A tecnologia a favor do seu animal de estimação. 
Mínimo: 10 linhas 

Máximo: 15 linhas 

 

 

 


