
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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Nini, a ratinha 

 

 Entre os ratos da cidade, é Nini quem trata dos dentes. Assim que uma criança 

perde um, pfut! Enfia-se debaixo do seu travesseiro para pôr ali um presente. 

 Certa noite, bem na frente da casa dela, Nini encontra um bilhetinho: “Urgente. 

Dente caído na rua das Cotovias, nº8”. Nini conhece a cidade como seus bigodes e 

desliza para a rua, para a casa e para o travesseiro... e, calmamente, ali põe uma 

moeda de um real muito brilhante. 

 - Oh, levante! – suspira Nini. – Esse dente é pesado demais para levantar... 

 Pobre Nini! Na rua das Cotovias, nº8, mora uma família de gigantes! 

 Então, adormece de cansaço, com o dente apertado entre as patinhas... Depois, 

de manhã... 

 - Oh, que graça! – murmura a menininha gigante ao ver Nini. – É o presente 

mais lindo que já ganhei! 

 Enfim! Nini é adotada e está tão mimada que é preciso achar outra ratinha para 

tratar dos dentes das outras crianças... 

 

 

Interpretação de texto 

 

1) Qual o título do texto? 

R. Nini, a ratinha. 

 

2) O que Nini faz? 

R. Nini trata dos dentes. 

 

3) O que acontece assim que uma criança perde um dente? 

R. Ela se enfia em baixo do seu travesseiro e coloca um presente. 
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4) Certa noite, o que Nini encontra na frente de sua casa? 

R. Um bilhetinho com endereço, dizendo que há um dente caído no local. 

 

5) Nini vai ao endereço do bilhete? 

R. Sim, e põe uma moeda brilhante. 

 

6) Quando vai tirar o dente de lá, o que acontece? 

R. Nini não consegue levantar o dente, pois é muito pesado, e acaba 

adormecendo de cansaço. 

 

7) Como a menininha gigante reage ao acordar e ver Nini? 

R. Ela acha que Nini é o presente mais lindo que já ganhou, e adota Nini.  


