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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

A mordida da flor 

O carneirinho Bebé está apaixonado pelas flores este verão. Ele passa horas no 

jardim da família ovelha. 

- Bonita! Bonita! - ele fica repetindo. 

Às vezes, ele apanha algumas para dar à mamãe. Mas hoje ele está só olhando. 

- Flor! Flor! - repete baixinho. Ele encosta o focinho preto numa flor das flores 

amarelas e espira o perfume dela. 

- Bom! Bom! - Exclama feliz. Então se muda para outra flor. 

Uma flor vermelha claro acabou de se abrir. Bebé fica parado por um minuto só 

olhando para ela. 

Ele se aproxima para cheirá-la. Bem no meio dela, ele ver uma minúscula 

criatura preta e amarela zanzando. O que ela estaria fazendo? 

- Peludo! Peludo! - ele murmura. A criatura é preta e amarela. Para Bebé, ela 

parece uma ovelhinha de cores engraçadas. 

Bebé se aproxima para cheirar a linda flor vermelha. 

Bzzzzz! 

- Aiiiii! - choraminga o pobre Bebé. O nariz dele parece estar pegando fogo! 

As lagrimas escorrem dos olhos de Bebé enquanto ele corre para encontrar a mamãe 

ovelha. 

- Bebé! O que foi que aconteceu com você? - exclama a mamãe, quando ele a 

encontra. 

Ela dá um grande abraço nele. 

- Flor mordeu! - choraminga Bebé. 
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- Oh, querido, você foi picado por uma abelha? - ela o acalma. Ela lhe passa 

uma pomada, para que se sinta melhor. 

- Mamãe! Bom! - ele suspira. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A mordida da flor”. 

 

2) Pelo que o carneirinho Bebé está apaixonado? 

R. Pelas flores deste verão. Ele passa horas no jardim da família ovelha. 

 

3) Às vezes, o que ele faz? 

R. Apanha algumas flores para dar à mamãe. 

 

4) O que Bebé fica por um minuto olhando? 

R. Uma flor vermelha claro que acabou de se abrir. 

 

5) Bebé se aproxima para cheirar a linda flor vermelha. O que acontece? 

R. Ele vai choramingando encontrar a mamãe. 

 

6) As lagrimas escorrem dos olhos de Bebé enquanto ele corre para encontrar a 

mamãe ovelha. Quando a mamãe pergunta, o que ele diz? 

R. Ele diz que a flor mordeu. 

 

7) A mamãe ovelha explica a Bebé que ele foi picado por uma abelha. O que ela faz 

para ajudar Bebé? 

R. Ela lhe passa uma pomada, para que se sinta melhor. 


