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O passeio das galinhas 

Nesta manhã, Odete e as suas amigas galinhas estavam com muita vontade de 

bater as patas. 

- Nós não somos galinhas mofadas - gritou Odete, saltitando pelo galinheiro. 

Vamos meninas, vamos tomar ar fresco! 

- Vamos - responderam Bicudinha e Bicuda. Nós também adoramos aventuras! 

As três galinhas saíram cacarejando e logo chegaram ao grande campo do sitio 

vizinho. De repente, Bicuda e Bicudinha pararam, com a crista erguida de surpresa. 

Na frente delas, estava um espantalho de chapéu, vestido de preto, em pé tranquilo. 

- Ele é que tem sorte - exclamou Bicuda. - Ele fica de braços abertos o dia todo, 

enquanto a gente tem que botar ovos! 

- Não é só isso - acrescentou Bicudinha. - A gente tem que obedecer ao galo e 

dormir cedo, enquanto ele... 

Odete não acreditou no que estava ouvindo e começou a explicar tudo as 

amigas. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O passeio das galinhas”. 

 

2) Quem é Odete? 

R. Odete é uma galinha. 

 

3) Odete e as amigas estavam com vontade de bater as patas, então, o que Odete 

falou? 

R. Odete falou para suas amigas que elas não eram galinhas mofadas, para irem 

tomar ar fresco. 
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4) As três galinhas saíram. Para onde elas foram? 

R. As galinhas saíram para passear no grande campo do sítio vizinho. 

 

5) Quais os nomes das amigas da Odete ? 

R. Os nomes das amigas da Odete são Bicuda e Bicudinha. 

 

6) Quem disse que feliz era o espantalho? 

R. Quem exclamou que o espantalho é que era feliz foi Bicuda. 

 

7) O que a Bicudinha acrescentou sobre o espantalho? 

R. Ela disse que elas tinham que obedecer ao galo e dormir cedo, enquanto ele...                  

 

 

 

 


