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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

O coelhinho guloso 

 Coelhudo era um coelhinho muito comilão. Ele adorava roubar as cenouras dos 

outros coelhinhos, enquanto eles estavam dormindo. 

 Certo dia, Coelhito, que era um coelhinho muito esperto, ficou desconfiado de 

Coelhudo, pois as cenouras dos outros coelhinhos estavam desaparecendo, menos as 

do Coelhudo. 

 Coelhito resolveu dar uma lição no ladrão de cenouras. 

 Ele pegou um pouco de pimenta e colocou dentro de uma cenoura. 

 Quando Coelhudo foi comer uma cenoura, ele começou a gritar: 

 - Ai, ai! Minha boca esta ardendo! 

 - Está vendo Coelhudo. - Falou coelhito - É isso que dá pegar as coisas que não 

lhe pertencem. Viu só o que aconteceu? 

 - É mesmo, você tem razão, não teria acontecido isso se eu não tivesse pegado 

esta cenoura. Prometo nunca mais pegar nada que não me pertence. 

 E assim Coelhudo, aprendeu uma lição. Que roubar não vale apena. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “O coelhinho guloso”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 9 parágrafos. 

3) Quais são os personagens principais da história? 

R: Os personagens principais são Coelhudo e Coelhito. 
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4) O que Coelhudo adorava fazer? 

R: Ele adorava roubar as cenouras dos outros coelhinhos, enquanto eles estavam 

dormindo. 

5) O que Coelhito fez quando desconfiou de Coelhudo? 

R: Ele pegou um pouco de pimenta e colocou dentro de uma cenoura. 

6) Como descobriram quem era o ladrão de cenouras? 

R: Descobriram quando o Coelhudo comeu uma cenoura e começou a gritar, pois sua 

boca estava ardendo. 

7) O que aconteceu com Coelhudo depois que ele comeu a cenoura? 

R: Ele se desculpou com Coelhudo e prometeu que nunca mais ia pegar nada de 

ninguém. 

8) O que você acha da atitude de Coelhudo? 

R: Resposta pessoal. 

9) Faça uma ilustração da história: 

 


