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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Cindy no mundo das frutas 

 

 Cindy e suas amigas brincam de casinha. Cada uma tem uma bonequinha, que 

vive em uma linda casa no campo... A bonequinha de Cindy traz uma cesta de frutas 

e fala: 

 - Olhem só o que eu trouxe, amigas! 

 As outras bonequinhas ficam maravilhadas com a cesta de frutas. 

 - Nossa! Quantas frutas – dizem as amigas. 

 Da cesta de frutas, pula a banana que fala: 

 - Meninas tenho muitas vitaminas, especialmente “B” e “C”. E sou ótima fonte 

de potássio! 

 E a maça também dá um salto e diz: 

 - Olha quem fala! Eu também tenho potássio, além de vitaminas “B”, “C” e “E”. 

 Eis que o mamão faz uma pirueta no ar e anuncia: 

 - Ah, é? Sou rico em minerais como potássio, cálcio, ferro e sódio. Além disso, 

tenho vitaminas “C”, “B” e betacaroteno! Mais que vocês! 

 E a laranja não deixa por menos: 

 - Ei, vocês não viram nada! Tenho cálcio, potássio, ácido fólico, além de muita 

vitamina “C”. Meu suco é maravilhoso! 

 Cindy fica admirada com a alegria das frutas e diz: 

 - Calma! Todas as frutas, além de fazerem bem à saúde, são muito bem-vindas 

à nossa mesa! 

 Nós amamos as frutas! 

 

 

Questões 

 

1) Qual o título do texto? 

R. Cindy no mundo das frutas. 
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2) Do que Cindy e suas amigas brincam? 

R. de casinha. 

 

3) O que a bonequinha de Cindy traz? 

R. Uma cesta de frutas. 

 

4) O mamão diz que é rico em que? 

R. Em minerais como o potássio, cálcio, ferro e sódio. Além de vitaminas C, B e 

betacaroteno. 

 

5) Cindy fica admirada com a alegria das frutas, o que ela diz diante da disputa? 

R. Que todas as frutas fazem bem a saúde e são bem-vindas à mesa.  


