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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Entre cães e gatos 

 Esta história aconteceu há muito tempo. Um inverno terrível se abateu sobre o 

mundo. Todos os animais sofriam de frio e de fome, e cada um procurou um refúgio 

para se esquentar um pouco. 

 O acaso fez o grupo dos cachorros e dos gatos descobrirem ao mesmo tempo a 

entrada de uma gruta. 

 - Eu descobri essa gruta primeiro – declarou o rei dos gatos. – Ela vai receber o 

meu nome e estará reservada para o meu grupo. 

 - Nem pensar – retrucou o rei dos cachorros. – Cheguei antes de você! 

 - Então, haverá guerra entre os nosso povos! – proclamou o rei dos gatos. 

 E a guerra estourou imediatamente. Ela prossegue até hoje: não existem piores 

inimigos que um cão e um gato. 

 Porém, eu encontrei essa famosa gruta. Ela é suficientemente grande para 

abrigar os dois grupos. 

 Todas as guerras são absurdas e inúteis. 

 Bastava dar uma pequena olhada lá dentro, antes de começar a briga... 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “Entre cães e gatos”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 9 parágrafos. 

3) O que aconteceu há muito tempo atrás? 

R: Se abateu sobre o mundo um inverno terrível. 

4) O que aconteceu com os animais nessa época? 

R: Cada um procurou um refúgio para se esquentar. 

5) O que aconteceu quando os cachorros e os gatos encontraram a mesma gruta? 
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R: Eles começaram a brigar, sobre quem ia ficar com a gruta. 

6) Por que os cães e os gatos são inimigos até hoje? 

R: Eles são inimigos desde a guerra pela caverna. 

7) Por que a guerra é absurda? 

R: Ela é absurda, pois a caverna era grande o suficiente para todos. 

 


