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A picada de Zeta 

A vespa Zeta adorava sair por ai picando todos os animais que encontrava, um 

dia, porém seu amigo Bizu teve uma conversa com ela. 

- Você não pode sair por ai picando os outros, Zeta - disse ele - você deve ser 

amigável com todos sempre e não machucar ninguém. 

Zeta refletiu bastante sobre isso e respondeu: 

- Você está certo, Bizu de hoje em diante, eu não picarei mais nenhum animal. 

Mas Zeta gostava muito de picar, então um dia enquanto voava pelo campo, viu 

uma macieira com lindas e suculentas maçãs presas nos galhos. 

- Já sei, já que eu não posso picar um animal, vou picar uma fruta! - A vespa 

exclamou feliz, porém ao picar a fruta, ela ouviu um pequeno “ai!” 

- O que é isso? - Exclamou Zeta. - Uma maçã não deveria sentir nada! 

- Sou eu! - disse uma minhoca saindo da fruta. - Você me acertou com a sua 

picada!  

- Desculpe-me! - disse Zeta - prometo que também não vou picar mais 

nenhuma fruta. 

 

Questões 

 

1) Qual o título do texto?  

R. O título do texto é “A picada de Zeta”.  

  

2) O que a Zeta gostava de fazer quando saia?  

R. A Zeta quando saia por ai ela gostava de picar os animais.  

  

3) Quem era Zeta ?  

R. Zeta era uma vespa.  
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4) Quem era o amigo de Zeta?  

R. O amigo de Zeta era Bizu.  

  

5) Que conversa teve Bizu com a Zeta?  

R. Bizu explicou para Zeta que ela não podia sair por ai picando os animais.  

 

6) Como o Bizu falou que Zeta tinha que ser?  

R. Bizu falou para Zeta que ela tinha que amigável, com todos sempre.  

  

7) Ao refletir bastante o que Zeta falou para Bizu?  

R. Zeta falou que o amigo estava certo e que de agora em diante ela não picaria 

nenhum animal.  

  

8) Zeta gostava de picar então, ao sair pelo campo, o que ele pensou ao ver umas 

maçãs?  

R. Já sei, já que não posso picar os animais, vou picar uma fruta.  

  

9) Que surpresa Zeta teve ao picar a maçã ?  

R. Zeta picou a fruta, mas dentro dela tinha uma minhoca que recebeu a picada.  

   


