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O papai de Fabrício 

Enquanto brincava próximo à cerca, Fabrício, o jovem cervo, ouviu um mugido. 

- Muuu! Alguém quer brincar comigo? 

- Quem é você? Sua voz se parece com a do meu pai, mas onde estão seus 

chifres? 

- Eu me chamo Pitu, sou um bezerro. Quando eu crescer, terei chifres. - Os dois 

ficaram amigos e decidiram brincar, eles trotavam no meio do sítio, quando papai 

touro passou por ali e disse; 

- Pitu, você não pode sair! 

- Desculpe-me, papai – murmurou Pitu, todo envergonhado por ter 

desobedecido. 

- É o seu pai? – Indagou Fabrício – Nossa! Ele é bem mais gordo que o meu, 

mas os chifres são bem menores! 

- Bom apesar disso, quando ele ataca alguma coisa, seus chifres são poderosos! 

- disse Pitu.  

Neste momento, o papai touro ficou nervoso com um trapo vermelho que 

balançava na cerca e atacou. Ele acabou quebrando a cerca. 

- Ah, sim! – Disse Fabrício, recuando. – Seu pai é mesmo bem forte. Acho vou 

para casa... 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O papai de Fabrício”. 

 

2) Quem apareceu para brincar com o Fabrício? 

R. Quem apareceu para brincar com o Fabrício foi o Pitu. 

 

3) Quem era Pitu? 

R. Pitu era um bezerrinho. 

 

4) Quando Fabrício perguntou cadê seus chifres, o que Pitu respondeu? 

R. Pitu respondeu para o Fabrício que quando ele crescesse teria chifres. 

 

5) Quando os dois amigos brincavam no meio do sítio quem apareceu? 

R. Quem passou por eles foi o papai de Pitu, o touro. 

 

6) O que o papai falou para o Pitu? 

R. Papai touro disse que Pitu não poderia sair. 

 

7) O que Fabrício falou quando viu o papai de Pitu? 

R. Fabrício falou que o pai de Pitu era mais gordo que o dele, mas os chifres são bem 

menores. 

 

8) Quando Fabrício viu o pai touro quebrar a cerca, o que ele disse para Pitu? 

R. Ele disse “Ah, sim seu pai é mesmo bem forte, acho que vou para casa”. 

 

 


