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O valor de uma vida    “Se eu levo essa concha 

Na praia a menina    o bicho não vive,  

achou uma concha,    mas minhas amigas 

conchinha lindinha,    vão me elogiar” 

de arrepiar. 

 

No dia seguinte,    “Se eu levo essa concha, 

as suas amigas     se eu mato esse bicho, 

daquela conchinha    com elogio, 

iriam gostar.     Eu vou me alegrar?” 

 

Mas dentro da concha    “Se eu deixo a conchinha 

havia um bichinho,     se eu salvo uma vida 

vivo, vivinho,      ninguém vai saber, 

a respirar.     Mas eu vou gostar”. 

 

“Se eu levo essa concha, “   Então a menina, 

pensou a menina,    com muito cuidado 

“a vida do bicho    deixou a conchinha 

Vai se acabar”.     Nas águas do mar... 

 

     Autor: Pedro Bandeira 

 

1. No poema, a menina teve que fazer uma escolha entre agir de uma forma ou de outra. 

Em que resultaria cada uma dessas atitudes? 

 

 

 

 



2. Ao tomar sua decisão, a menina descobriu que: 

(     ) um elogio dos seus amigos vale mais que uma vida. 

(     ) respeitar uma vida vale mais do que receber elogios. 

(     ) salvar uma vida é importante para receber reconhecimento. 

(     ) mostrar uma curiosidade é mais importante que cuidar da natureza. 

 

3. O que foi destacado no texto com o uso de aspas? Justifique a sua resposta com um 

trecho do poema. 

 

4. O texto “O valor de uma vida” pode ser classificado como um poema. Que elementos 

do texto justificam essa afirmação? 

 

 

5. Os poemas costumam apresentar rimas. Responda às perguntas a seguir. 

a. Identifique no poema lido todas as palavras que rimam com a palavra em destaque e 

escreva-as abaixo. 

ARREPIAR 

 

 

Em que versos das estrofes as palavras que você escreveu acima aparecem? 

 

 

b. O que as palavras que você escreveu no item anterior têm em comum? 

 


