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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Bonecas comestíveis 

Os cãezinhos Ying e Yang encontraram belas espigas de milho e decidiram fazer 

varias bonecas com elas: 

- A minha tem o cabelo mais longos! – disse Ying. 

- A minha é maior! – disse Yang. 

Depois de algum, tempo os dois cachorrinhos deitaram suas espigas, bonecas, 

em uma bela caixa e saíram para passear. Na volta, não encontraram nem mais um 

grão de milho nas belas bonecas. 

Ying e Yang ficaram muito tristes. Eles foram contar a sua história para todo o 

sítio. 

- Ho! – disseram os animais, chocados. 

Ninguém disse nada no galinheiro, mas a galinha Fofolete desapareceu. 

- Foi você, Fofolete? – perguntou a galinha Flora. 

Fofolete não respondeu. Ela não estava se sentindo bem porque duas espigas 

de milho era demais para uma galinha. 

Bem, cãezinhos - falou Flora - Acho que agora as bonecas de vocês precisam de 

outras roupas. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Bonecas comestíveis”. 

 

2) O que os cãezinhos Yang e Ying encontraram? 

R. Os cãezinhos Ying e Yang encontraram belas espigas de milho e decidiram fazer 

bonecas com elas. 
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3) Depois de algum tempo, os dois cachorrinhos deitaram suas espigas bonecas 

em uma bela caixa e saíram para passear. Quando eles voltaram o que aconteceu? 

R. Depois que eles voltaram, os dois cachorrinhos não encontraram mais nenhum 

um grão de milho nas belas bonecas. 

 

4) Ying e Yang ficaram muito tristes. Para quem eles foram contar o que tinha 

acontecido? 

R. Os dois cachorrinhos foram contar a sua historia para todo o sítio. 

 

5) Ninguém disse nada no galinheiro mas, uma galinha desapareceu. Quem foi? 

R. A galinha que tinha desaparecido foi Fofolete. 

 

6) Quem perguntou se tinha sido Fofolete? 

R. Quem fez a pergunta foi a galinha Flora. 

 

7) Por que Fofolete não estava se sentindo bem? 

R. A Fofolete não estava se sentindo bem porque duas espigas de milho era 

demais para uma galinha. 

 

8) O que a Flora falou para os cãezinhos? 

R. Que achava que agora as bonecas deles precisavam de outras roupas.    

 


