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O ROUBO DO FOGO 

 

Em priscas eras o urubu-rei foi dono do fogo. Por isso, os índios Tembé secavam a carne expondo-a 

ao calor do Sol. Então resolveram roubar o fogo do urubu-rei. Começaram por matar uma anta. Deixaram-

na estendida no chão e, depois de três dias, o bicho estava podre, bulindo de vermes. Vendo a carniça lá 

embaixo, o urubu-rei desceu acompanhado de seus parentes. Para melhor se banquetearem, despiram a 

vestimenta de penas, assumindo a forma de gente. Tinham trazido um tição aceso e com eles fizeram 

grande fogueira. Cataram os vermes, os envolveram em folhas do mato e assaram. 

Os Tembé, que se mantinham escondidos, à espreita, tocaram para lá. Mas os urubus bateram as 

asas e levaram consigo o fogo para lugar seguro. Assim, os índios perderam o trabalho de tantos dias. A 

seguir, fizeram uma tocaia ao pé da carniça e um velho pajé ali se escondeu. Os urubus voltaram àquele 

lugar e fizeram seu fogo, desta vez bem próximo da tocaia. 

- Quando eu fugir, levarei comigo um tição aceso! – disse o pajé consigo mesmo. 

Quando os urubus despiram sua vestimenta de penas, viraram homens e se puseram a assar os 

vermes, ele deu um pulo para a frente e os bichos ficaram espavoridos. Correram para suas vestes de penas 

e começaram a vestir-se atabalhoadamente. O velho aproveitou-se da confusão, pegou um tição aceso e 

fugiu. Os pássaros juntaram o resto do fogo e voaram, levando-o consigo.  Então o pajé ateou fogo em 

todas as árvores com as quais hoje se faz fogo e que são: urucuíva, cuatipuruíva, ivira e muitas outras. 

(Henriqueta Lisboa. Literatura oral para a infância e a juventude: lendas, contos & fábulas populares no Brasil. São Paulo: Editora Peirópolis, pp.   54, 

55) 

 

TESTES 

1. De acordo com o sentido do texto, a expressão “Em priscas eras” significa: 

a) Um tempo que ainda vai acontecer, um tempo no futuro.  

b) Aconteceu há pouco tempo, dias atrás. 

c) É um tempo do presente, aconteceu no mesmo dia em que se está contando a história. 

d) Aconteceu há muito tempo atrás. 

 

 

 



 

2.  Anote a alternativa que apresenta a principal ideia do primeiro parágrafo: 

a) Os urubus mataram uma anta, deixaram-na apodrecer, para que seus parentes viessem comer os 
vermes assados em folhas do mato. 
 
b) Os Tembé resolveram roubar o fogo do urubu-rei, mataram uma anta e deixaram-na apodrecer para 
que os urubus descessem com o fogo para assar os vermes. 
 
c) Os Tembé secaram carne ao calor do sol, depois chamaram os parentes do urubu-rei, que tiraram 
suas casacas, para assar a carne com folhas do mato. 
 
e) O urubu-rei era dono do fogo, por isso os Tembé vieram para trocar o fogo por uma anta morta, 
bulindo de vermes. 

 

3. Lendo o texto inteiro dá pra entender que: 

a) O urubu-rei e seus parentes comiam carne assada pelo sol quente, já os índios comiam carne assada 
pelo fogo, que eles faziam usando um tição aceso. 
 
b) Os Tembé tinham o costume de roubar fogo dos outros para assar carne de anta, mas se deram mal 
quando tentaram roubar o fogo do urubu-rei. 
 
c) Os Tembé não tinham o fogo para assar carne, por isso eles tentaram roubá-lo do urubu-rei. Graças à 
esperteza de um velho pajé, eles conseguiram. 
 
d) Os urubus eram donos do fogo. Em troca de uma anta podre e de uma carniça deram o fogo para um 
pajé, que acabou pondo fogo em várias árvores. 

 
4. Para que os índios Tembé pudessem roubar o fogo do urubu-rei, o que fez o Pajé? 

a) Escondeu-se bem perto da carniça e deu um salto pra frente assustando os urubus. 

b) Armou uma confusão trocando as vestes de pena de cada bicho. 

c) Capturou um urubu e fez os demais entregarem o fogo. 

d) Assustou os pássaros da floresta e estes levaram o fogo para os Tembé. 

 

5. Na segunda linha do texto, você encontra a expressão  “Deixaram-na”. Esse pedacinho grifado, o “na” 

faz ligação com que palavra do texto? 

a) urubu-rei                                          b) Tembé 

c) carne                                                 d) anta 

 

6. Na primeira linha do segundo parágrafo, temos a expressão  “à espreita”. O  significado dela indica que 

os índios estavam... 

a) encostados em uma passagem estreita. 

b) escondidos, mas prontos para pegar o fogo. 

c) mantinham-se escondidos, com medo do urubu-rei. 

d) mantinham-se escondidos para tocarem seus instrumentos. 



7. No último parágrafo, temos a expressão  “vestir-se atabalhoadamente”. De acordo com o texto, essa 

palavra grifada significa: 

(a) muito detalhadamente. 

(b) com muito trabalho. 

(c) de modo lento e tranquilo. 

(d) de modo apressado e atrapalhado. 

 

8. No início do último parágrafo (na segunda linha), na frase “ele deu um pulo...”  significa que quem 

pulou foi: 

a) os urubus                     b) os vermes 

c) o pajé                            d) os bichos  

 

9.  O que ocorria quando os urubus tiravam suas vestimentas de penas?  

a)  tornavam-se homens. 

b) comiam gente. 

c) assumiam o que faziam. 

d) assavam os vermes em cima delas. 

 

10. O assunto dessa lenda é:  

a) não devemos incendiar florestas. 

b) a origem do fogo na tribo Tembé. 

c) o esforço do urubu-rei e de seus parentes na luta contra os Tembé. 

d) um incêndio na floresta provocado por um velho pajé. 

 

 

 


