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Quando as galinhas tiverem dentes 

- Mamãe, quando é que vou poder passear onde eu quiser sem ter que voltar 

para mamar? - Perguntou o cabritinho Tibu. 

- Quando as galinhas tiverem dentes! - Respondeu Doli, distraída. 

No galinheiro, Tibu: 

- Quando é que vocês terão dentes? 

- Nós, dentes? Por quê? – indagou uma galinha. 

- Porque a mamãe disse que eu não precisarei mais do leite dela ”quando nas 

galinhas nascerem dentes” - explicou Tibu. 

As galinhas decidiram então, fazer uma brincadeira com Doli. Pouco mais tarde, 

a cabra viu chegarem três galinhas com dentes. 

- Pronto, mamãe! - disse Tibu. - Posso sair? 

Diante das três galinhas com seus dentes de cascas de ovo, Doli não conseguiu 

segurar o riso: 

- Está bem, concordo meu Tibu! Pode ir! - O cabrito saiu todo contente. 

As três galinhas tiraram seus dentes falsos, e Doli continuou a rir, porque ela 

sabia que Tibu logo estaria de volta para beber um pouco de leite e ganhar carinho. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Quando as galinhas tiverem dentes”. 

 

2) O que o cabritinho Tibu perguntou para mamãe? 

R. Tibu perguntou para a mamãe quando é que ele ia poder passear onde quiser sem 

ter que voltar para mamar. 

 

3) O que a mamãe do Tibu respondeu? 

R. A mamãe do Tibu disse que quando as galinhas tiverem dentes. 

 

4) Qual pergunta Tibu fez para as galinhas ? 

R. Tibu perguntou quando é que elas terão dentes. 

 

5) O que as galinhas decidiram fazer? 

R. Aas galinhas decidiram fazer uma brincadeira com Doli. 

 

6) Quando Doli viu três galinhas chegarem com dentes, o que o Tibu falou pra 

mamãe? 

R. O Tibu falou que agora podia sair. Doli não conseguiu segurar o riso e concordou. 

 

7) Por que Doli permitiu que seu filho Tibu saísse? 

R. Porque ela sabia que logo seu filho voltaria para mamar e receber carinho. 


