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A piada é com quem? 

A ovelha Babi está recebendo os amiguinhos para dormir na casa dela está 

noite. Todos estão lá.  

- Giro, Dino, Horácio e Sujinho vão dormir na tenda azul - a mamãe ovelha diz.  

O restante ficará na tenda vermelha. 

Eles brincam até escurecer, tomam um lanche e escorregam para dentro dos 

sacos de dormir. 

Está silêncio agora. Mas Sujinho, a hiena, não consegue dormir. 

- Ei, caras - ele cochicha. - Acordem! - os outros da tenda se sentam 

sonolentos. 

- Vamos assustar as meninas da tenda vermelha! - ele diz. 

- Não isso é bobo. Eu não quero - o dinossauro Dino diz com firmeza e volta a 

dormir. 

- Nem eu - Giro, a girafa, diz, e o hipopótamo Horácio concorda. 

Logo, Sujinho é o único acordado novamente.  

Ela sai se arrastando da tenda azul e dá uma olhada na vermelha. 

- Aauuuu! Aauuuu! - ele uiva lentamente. 

Dentro da tenda vermelha, a ovelha Babi, a cobra Silvia e as zebras Zig e Zag 

sentam-se imediatamente. 

- O que foi isso? - Babi pergunta apavorada. 

- Não sei, mas não gostei! - afirma Silvia. Ela desliza para fora da tenda. 

De repente, Sujinho grita: - Socorro! Socorro! 

Na escuridão, Silvia tinha se aproximado de Sujinho e agarrado o pé dele. 



www.acessaber.com.br 

- Quem está assustando quem? - ela sussurra. 

- Era uma brincadeira - Sujinho choraminga. 

- A brincadeira é com você! Boa noite! – ela diz. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que a ovelha Babi está fazendo essa noite? 

R. 

  

3) Quais amigos da ovelha Babi vão ficar na tenda azul? 

R. 

 

4) Está tudo em silencio até agora, mas quem não consegue dormir? 

R. 

 

5) Sujinho é o único acordado. O que ele faz? 

R. 

 

6) Silvia não gosta do que ouviu, então ela se arrasta para fora da tenda. O que 

acontece? 

R. 


