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A festa de réveillon 

- Amanhã será o dia 31 de dezembro. E para o fim do ano, faremos uma festa 

no sitio! - explicou Nil, o carneirinho a seus amigos. 

- E a gente? - disse Yang. - Já sei! Cada um vai pegar sua comida preferida, e 

vão oferecer uns aos outros amanhã à noite. 

Todos ficaram animados com essa boa ideia! Pili, Poli, e Pali adoravam lentilhas 

d’água. Eles foram para o lago procurar seu lanche preferido. Gabriel, como todos os 

coelhos, gostava de cenoura e folhas de couve. Ying e Yang trouxeram um saco de 

sua ração preferida na leiteria. 

Nil tratou de juntar as melhores e os melhores rabanetes, formando um buquê 

apetitoso. Porcino gostava de tudo, mas o que ele gostava mesmo era de comer.  

Ele juntou uma grande quantidade de cascas e colocou tudo no local da frente. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A festa de réveillon”. 

 

2) O que Nil e seus amigos vão fazer para o fim do ano? 

R. Uma festa. 

 

3) Todos ficaram animados com essa boa ideia! Pili, Poli, e Pali foram pegar o quê? 

R. Pili, Poli e Pali adoravam lentilhas d’água. Eles foram para o lago procurar seu 
lanche preferido. 

 

4) Gabriel, como todos os coelhos, gostava do que? 

R. Gabriel, como todos os coelhos, gostava de cenouras e folhas de couve. 
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5) o que  Ying e Yang levaram? 

R. Um saco de sua ração preferida. 

 

6) Que comida Nil levou? 

R. Nil tratou de juntar os melhores rabanetes, formando um buquê apetitoso. 

 

7) Do que Porcino gostava? 

R. Porcino gostava de tudo, mas o que ele gostava mesmo era de comer. Ele 

juntou uma grande quantidade de cascas e colocou tudo no local da frente. 

 


