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Um rato na máquina de café

O Sr. Armandinho era um grande apreciador de café. Várias vezes ao dia,
dirigia-se do seu escritório até ao local onde se encontrava a máquina de café,
disposto a deliciar-se com a sua bebida favorita. Na mão levava duas moedas,
produzindo com elas um tilintar de satisfação.
Certo dia, como era habitual, depois do característico. Plim! Plim! Das moedas a
caírem dentro da máquina, saiu o copo pronto a receber o café. Só que em vez do
café, apareceu pelo mesmo buraco um simpático ratinho, muito sorridente e alegre,
que disse:
- Bom dia! O café está muito bom e quentinho!
Com isto o alegre ratinho só quis ser simpático, mas o Sr Armandinho, é que
não achou graça nenhuma ficando muito vermelho e desabafando de indignação:
- Um rato na maquina do café!!! Há cada uma!...Que coisa estranha...que
porcaria, também!
O ratinho todo lambuzado de café com os bigodes a escorrer liquido, ficou
muito admirado com as palavras do Sr. Armandinho e pensou:
“Mas porque ficou ele assim? Eu fui tão bem educado... Até disse bom dia!...”
O bom Sr Armandinho ficou tão desconsolado que nunca mais bebeu café.
O simpático ratito acabou por sair da máquina do café, um pouco admirado por
as pessoas não compreenderem que um rato também pode gostar de café, só que
não sabe beber pelo copo.
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Questões
1) Qual é o título do texto?
R: O titulo do texto é um rato na maquina de café.
2) Quem é o autor?
R: O autor é Garcia Barreto.
3) Quais são os personagens principais do texto?
R: Os personagens principais são o Sr. Armandinho e o Ratito.
4) Quantos parágrafos há no texto?
R: O texto tem 9 parágrafos.
5) Do que Sr. Armandinho gostava?
R: O Sr Armandinho era um grande apreciador de café.
6) O que o Sr. Armandinho faz todos os dias?
R: Várias vezes ao dia ele se dirigia ao local onde se encontrava a máquina de café,
para tomar sua bebida favorita. Com duas moedas na mão.
7) O que o rato fez para o Sr. Armandinho?
R: Ele saiu pelo buraco, foi simpático e disse ao Sr, Armandinho e disse que o café
estava muito bom e quentinho.
8) Como o Sr. Armandinho ficou depois de ver o ratinho?
R: Ele ficou indignado e começou a reclamar.
9) O que deixou o rato confuso?
R: Ele ficou confuso pois foi muito bem educado e até disse bom dia.
10)

Faça uma ilustração da história:
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