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Hora de dormir 

- Vamos, meninos. Está tarde! Quero que todos se pendurem pelos pés e... 

Cama! 

Vovó morcega comandou toda uma tropa de morceguinhos que ainda não 

queria dormir. Não era uma tarefa fácil, mas vovó já estava acostumada. 

- Os maiores na primeira viga; Os mais novos, perto de mim! 

- Eu não quero dormir! - disse Noêmia. - Quero ir lá fora! 

Agora é hora de dormir. Amanhã vocês brincam lá fora! Afirmou a vovó. 

Então a vovó começou a contar uma historia um pouco amedrontadora sobre 

um fantasma bem grande que assombrou um celeiro. 

Os morceguinhos tremeram um pouco e se apertaram contra a vovó. Ela 

continuou sua historia, que acabou muito bem, com os morceguinhos que brincavam 

lá fora. Mas Noêmia e seus irmãos já estavam dormindo há algum tempo. Eles 

sonharam que estavam brincando.   

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Hora de dormir”. 

 

2) Quem comandava uma tropa de morceguinhos que ainda não queriam dormir? 

R. Quem comandava uma tropa de morceguinhos que ainda não queriam dormir era a 

vovó morcego. 

 

3) O que a vovó pediu para os morceguinhos fazerem? 

R. A vovó queria que os morceguinhos se pendurassem pelos pés e fossem dormir, 

mas não era uma tarefa fácil. 
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4) Como a vovó organizou a tropa de morcegos para que fossem dormir? 

R. A vovó organizou a tropa em ordem decrescente, do maior para o menor, maior na 

primeira viga, os menores perto dela. 

 

5) O que a Noêmia falou para vovó? 

R. A Noêmia falou para a vovó que não queria dormir, ela queria ir lá fora. 

 

6) O que a vovó fez para os morceguinhos ficarem calmos? 

R. A vovó começou a cantar uma historia um pouco amedrontadora sobre um 

fantasma bem grande que assombrou um seleiro. 

 

7) Os morceguinhos tremeram um pouco e se apertaram contra a vovó, mas ela 

continuou sua historia. Como terminou? 

R. A historia que a vovó contava terminou bem, com os morceguinhos todos 

dormindo.  

 


