
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

A abelhinha curiosa 

 Lilica era uma abelhinha muito curiosa, ela já estava cansada de pegar o néctar das flores 

perto de casa. Um dia ela deu uma fugidinha de sua mãe abelhuda e foi conhecer outras flores, 

outros jardins. 

 Lilica pousava numa flor e noutra como se estivesse dançando, a noite chegou, e a 

abelhinha não sabia voltar para sua colmeia. Lilica começou a chorar, de repente ouviu um 

zunido:  

 - Zumzum.... 

 - Que barulhão! O que é isso? - perguntou Lilica. 

 Era um grande marimbondo, que também queria pousar nas flores, Lilica se assustou 

porque não conhecia aquele inseto. Ela quis voar, ir embora, mas ele a segurou e disse: 

 Não se assuste abelhinha eu não vou lhe fazer mal nenhum, vou levá-la de volta até sua 

casa, e lá se foram eles... 

 

Questões 

1) Qual é o titulo do texto? 

R: O título do texto é “A abelhinha curiosa”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 6 parágrafos 

3) Quais são os personagens do texto?  

R: Os personagens do texto são a abelha Lilica e o Marimbondo. 

4) Como era a abelhinha? 

R:Lilica era uma abelhinha muito curiosa. 

5) Por que Lilica saiu de perto da sua mãe? 

R: Ela saiu de perto de sua mãe pois já estava cansada de pegar o néctar das flores perto de 

casa. 

6) Quando ela saiu de perto da sua mãe, o que aconteceu? 

R: Lilica pousava numa flor e noutra como se estivesse dançando, a noite chegou, e a abelhinha 

não sabia voltar para sua colmeia, Lilica começou a chorar. 
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7)  Lilica ouviu um barulho, quem era? E o que aconteceu? 

R: Era um grande marimbondo, que também queria pousar nas flores, Lilica se  assustou porque 

não conhecia aquele inseto, ela quis voar, ir embora, mas ele a segurou e disse que não lhe faria 

mal e que a levaria para casa. 

8) Agora é sua vez, crie um final para esta história. 

 

 

 

 


