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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

O desafio 

Numa bela manhã de sábado, toda a bicharada estava reunida, inclusive tatá, o grilo 

sabichão e a formiga nina, os dois, como sempre, viviam brigando e disputando para saber quem 

corria mais. 

Tatá, propôs um desafio para nina, assim iriam tirar essa duvida, eles marcaram uma 

corrida. Tatá ficou zombando de nina, pois ela nunca conseguiria ir ao outro lado da floresta, por 

ser pequena. 

Chegou a hora esperada, todos estavam lá, então a corrida começou, o grilo saiu na frente, 

depois ficou cansado e decidiu tomar um pouco de água num riacho que tinha ali perto. Nem se 

preocupou com o tempo, pois achava que a formiga nunca iria ganhar. Chegando ao riacho, ele 

encontrou uma barata e os dois começaram a conversar. 

Nada do grilo lembrar da corrida, quando se lembrou, era tarde demais, pois nina já tinha 

vencido a corrida. 

Moral:nunca devemos zombar dos outros pelo tamanho,nem por idade,pois todos somos capazes 

de algo,basta acreditar. 

 

Questões 

1) Qual o titulo do texto? 

R: O título do texto é “O desafio”. 

2) Quais são os personagens principais do texto? 

R: Os personagens principais do texto são Tatá o grilo sabichão, e Nina a formiga. 

3) Por que Nina e Tatá viviam brigando? 

R: Eles viviam brigando e disputando para saber quem corria mais rápido. 

4) Por que tatá propôs um desafio para a formiga Nina? 

R: Para acabar com a duvida e saber quem corria mais rápido. 

5) Por que o grilo tatá ficou zombando da formiguinha nina? 

R: Ele achava que por ser pequena a formiga não conseguiria vence-lo. 

6) O que aconteceu durante a corrida? 

R: O grilo Tatá saiu na frente, mas ficou cansado e parou para tomar água. 



www.acessaber.com.br 
 

7) O que aconteceu enquanto Tatá descansava? 

R: O grilo tatá encontrou uma barata, começou a conversar e perdeu a hora. 

8) Por que o grilo tatá não se preocupou com o tempo que passou conversando com a 

barata? 

R: O grilo tatá não se preocupou com o tempo, pois ele achou que a formiguinha nunca iria 

chegar,pois era muito pequena. 

9) Quando o grilo Tatá se lembrou da corrida o que aconteceu? 

R: Quando o grilo Tatá se lembrou da corrida já era tarde, pois a formiga Nina já havia ganho a 

corrida. 

 

 

 

 


