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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Aconchego aprende uma palavra nova 

- Comida! Comida! - grita a pequena filhote Aconchego toda vez que está com 

fome. Como neste momento. 

A mãe dela, a tucano Solar, adora os piados de aconchego, mas ela gostaria 

que Aconchego aprendesse outras palavras também. 

É hora do almoço e Aconchego está na cadeirinha de bebê. 

- Comida! Comida! - ela pia. 

- Você consegue dizer “sementinhas”? - pergunta Solar, mostrando para 

Aconchego uma colher cheia de sementes. 

- Comida! Comida! - Aconchego pia ainda mais alto. 

Solar dá algumas sementes a Aconchego. Aconchego fica calada enquanto as 

mastiga. 

- Comida! Comida! - Aconchego pia novamente, assim que esvazia a boca. 

- Aconchego, você poderia pelo menos dizer “por favor”? - pede Solar, não tão 

paciente quanto antes. 

- Pavor! Pavor! - Aconchego grita estridente. Então, ela inclina a cabeça e pia - 

Comida! 

- Não, não “pavor”, Aconchego, você consegue dizer “por favor”? - Solar ri, 

pegando mais sementes. 

Aconchego fica tão agitada que começa a bater as asinhas. Uma delas bate na 

colher e as sementes voam todas pelo chão. 

- Ai, Aconchego, que bagunça! - Solar suspira. Ela rapidamente varre as 

sementes. 
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Aconchego observa tudo isso quieta. Quando ela abre a boca para dizer alguma 

coisa. Solar rapidamente diz: 

- Comida, por favor! Comida, por favor! 

A boca de Aconchego se fecha e ela fica observando Solar por um momento. 

Então, ela diz: 

- Comida, por favor! Comida, por favor! 

- Aconchego, você conseguiu! - então Solar, toda sentimental. 

- Comida, por favor! Comida, por favor! - pia Aconchego. 

E Solar a alimenta, com um grande sorriso. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Aconchego aprende uma nova palavra”.  

 

2) O que Aconchego grita toda vez que está com fome? 

R. A pequena filhote Aconchego grita “comida”.  

 

3) A mamãe, apesar de amar os piados de sua filhote, gostaria que Aconchego 

aprendesse o que? 

R. A mamãe gostaria que Aconchego aprendesse novas palavras.  

 

4) Mostrando para Aconchego uma colher cheia de sementes, que palavra mamãe 

tenta que ela aprende? 

R. A mamãe pergunta a filhote se ela consegue falar a palavra “sementinhas”.  
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5) Quando a mamãe pede para Aconchego falar “por favor”, o que a filhote diz? 

R. Aconchego só consegue dizer “pavor”.  

 

6) O que a mamãe faz quando Aconchego abre a boca para falar alguma coisa? 

R. A mamãe diz rapidamente “comida, por favor”.  

 

7) Aconchego consegue falar o que a mamãe quer? 

R. Sim, depois de observar a mamãe por algum instante, Aconchego consegue falar 

“comida, por favor”. 


