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Brincando de trenó 

- É inverno! - Gritou Nilson, todo contente. 

- Mas o inverno não é divertido! - Respondeu a ovelhinha Denise. - Sinto frio 
nas patas, e ninguém pode sair do curral. 

- Venha, vamos ver a neve! - insistiu o Nilson. 

Os dois carneirinhos fizeram bem em sair, bem na hora, a filha do dono da 
fazenda passou com seu trenó. Quando viu os carneiros ela teve uma ideia. 

- Subam aqui! - Ela disse, mostrando o trenó. 

Nilson não hesitou por muito tempo. Denise ainda não estava muito segura, 
mas a garota a pegou nos braços e a colocou no trenó. 

- Opa! - disse a menina, empurrando os carneirinhos para uma descida cheia de 
neve. 

- Mééé! - gritaram Denise e Nilson, durante a descida.  

-É muito bom! - E nem estamos sentindo frio nas patas! - Falou Denise. - Viva o 
inverno. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Brincando de trenó”. 

 

2) Quem gritou que era inverno? 

R. Nilson, todo contente. 

 

3) Por que Denise não gostava do inverno? 

R. Denise não gostava do inverno porque sentia frio nas patas, e ninguém podia 
sair do curral. 



www.acessaber.com.br 

4) Os dois carneirinhos fizeram bem em sair, por que? 

R. Porque bem na hora, a filha do dono da fazenda passou com seu trenó. 

 

    5) Que ideia a Denise teve ao ver os carneirinhos? 

    R. Ela disse para eles subirem no trenó. 

     

   6) Nilson  não hesitou por muito tempo, mas Denise ainda não estava muito 
segura. O que a menina fez? 

   R. A garota a pegou nos braços e a colocou no trenó. 

    

   7) Como era a descida ?  

   R. Cheia de neve. 

    

   8)  O que falou a Denise ao andar no trenó? 

   R. Disse que era muito bom! E nem estava sentindo frio nas patas. 

 

 

 

 

 


