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Uma gripe estranha 

Todos os animais estavam com medo, exceto a corajosa ovelha. 

- Precisamos ver o que é isso! - afirmou Mila. - Quem vem comigo? 

- Eu vou! - latiu Dudu, esbanjando valentia. 

Quando os dois amigos corajosos se aproximaram do forno de pão, ouviram o 

estranho barulho que tinha dado medo nos pequenos. Dudu colocou ambas as patas 

na beira do forno e, no fundo, o que ele viu foi... 

- Roooaaaaacht! Desculpem! - disse o Musaranho. - Estou muito gripado, não 

posso recebê-los! 

- Espere! - Gritou Mila. - Você que fez esse barulho ao espirrar? Fez eco ai 

dentro! Pensamos que fosse um monstro! 

- Oh! Sinto muito! - respondeu o Musaranho. - Vocês teriam um chá para me 

curar? 

Mila e Dudu foram ao canteiro e voltaram com os filhotes e com poções para 

cuidar do amigo. 

- Ficamos contentes que você não seja um monstro de verdade! - cacarejou 

Flora. 

- Mas você conhece alguma história de monstros? – acrescentou o Musaranho. - 

Eu adoro histórias de terror. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Uma gripe estranha”. 

 

2) Todos os animais estavam com medo, exceto quem? 

R. Todos os animais estavam com medo menos a corajosa ovelha. 

 

3) O que Mila falou para os outros animais? 

R. A ovelha Mila falou para os outros animais que precisavam ver o que era aquilo, e 

perguntou quem iria com ela. 

 

4) Quem foi com Mila ver o que estava acontecendo? 

R. Quem foi com a ovelha Mila ver o que estava acontecendo foi o Dudu esbanjando 

valentia. 

 

5) O que os dois amigos ouviram ao se aproximar do forno de pão? 

R. Quando os dois amigos se aproximaram do forno de pão, ouviram o estranho 

barulho que tinha dado tanto medo nos pequenos. 

 

6) O que Dudu fez? 

R. Dudu colocou as duas patas na beira do forno para ver o que fazia aquele barulho. 

 

7) O que o Dudu viu ao olhar dentro do forno? 

R. Dudu viu o Musaranho, que disse que não podia recebê-los porque estava muito 

gripado. 
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8) O que Mila e Dudu fizeram para ajudar o Musaranho? 

R. Mila e Dudu foram ao canteiro e voltaram com os pequenos e uma poção para 

cuidar do amigo. 


