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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Vamos ler uma história bem interessante?  

 

CHAPEUZINHO VERMELHO 

Era uma vez uma linda menina chamada chapeuzinho vermelho. A menina era 

chamada assim, porque a mãe dela fez um capuz vermelho para ela. 

Certo dia sua mãe pediu que ela levasse uma cesta de doces para a sua avó 

que morava do outro lado do bosque.  

Chapeuzinho vermelho estava caminhando pelo bosque quando encontrou o 

lobo.  

─ Aonde vai chapeuzinho? Perguntou o lobo.  

─ Na casa da vovó levar uma cesta de doces. Respondeu Chapeuzinho.  

─ Muito bem, boa menina, por que não leva flores também ?  

Enquanto Chapeuzinho colhia as flores o lobo correu para a casa da vovó. Bateu 

a porta e imitando a voz de chapeuzinho vermelho pediu para entrar.  

Assim que entrou deu um pulo e devorou a vovó inteirinha, depois colocou a 

touca, os óculos e se cobriu, esperando chapeuzinho.  

Quando chapeuzinho chegou o lobo pediu para ela chegar mais perto.  

─ Vovó que orelhas grandes ! Disse Chapeuzinho.  

─ É para te ouvir melhor. Disse o lobo.  

─ Que olhos enormes Vovó!  

─ É para te ver melhor.  

─ Que nariz comprido!  

─ É para te cheirar.  

─ E essa boca vovozinha, que grande!  

─ É pra te devorar !!! 

Então, o lobo pulou da cama e correu para pegar chapeuzinho. Um lenhador 

que passava perto da casa ouviu o barulho e foi ver o que era.  

O lobo tentou fugir, mas o lenhador atirou e matou o lobo. Chapeuzinho 

apareceu e disse que o lobo havia engolido a vovó. O lenhador abriu a barriga do lobo 

e tirou a vovó sã e salva. 

(http://algumashistoriasinfantis.blogspot.com.br/2011/08/chapeuzinho-vermelho.html) 
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1. Por que a menina se chamava Chapeuzinho Vermelho? 

a) Porque ela usava uma capa com capuz vermelho. 

b) Porque ela gostava da cor vermelha. 

c) Porque ela usava sapatos vermelhos. 

d) Porque sua família só usava roupas vermelhas. 

e) Porque ela usava um capuz azul.  

 

2. Quem fez a capa com capuz para Chapeuzinho Vermelho? 

a) a irmã. 

b) a avó. 

c) o lobo. 

d) o pai. 

e) a mãe.  

 

3. Onde morava a vovozinha? 

a) na cidade 

b) do outro lado do bosque. 

c) na rua. 

d) em uma fazenda. 

e) em um edifício.  

 

4. O que Chapeuzinho vermelho ia levar para sua avó?  

a) uma cesta de salgados. 

b) uma cesta de cachorro-quente. 

c) uma cesta de doces. 

d) um blusão. 

e) um cobertor e lã.  

 

5. Quem salvou a Chapeuzinho e a Avó do Lobo?  

a) a mãe de Chapeuzinho vermelho. 

b) um lenhador. 

c) um leão. 

d) o pai de Chapeuzinho vermelho. 

e) uma vizinha da Avó.  

BOM TRABALHO !  


