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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Nariz escorrendo 

A ovelha Babi está olhando um livro ilustrado na sala de espera do consultório 

da Dra. Cocoró. Ela está resfriada. 

A Dra. Cocoró aparece e diz: 

- Olá, Babi! Como você está hoje? 

Babi limpa o nariz e diz: 

- Não estou muito bem. O meu nariz está escorrendo e dói de tanto assoar e 

limpar. 

- Pobrezinha! - Diz a Dra. Cocoró. - Entre aqui. 

Elas entram na sala do consultório da Dra. Cocoró. Babi sobe na mesa de 

exame clinico. 

- Vamos examinar tudo - a Dra. Cocoró diz. 

Ela olha a garganta de Babi, os ouvidos e ausculta as batidas do coração dela. 

- Você tem um coração bom e forte! - a Dra. Cocoró diz, sorrindo para Babi. 

- E olhos bons e fortes - responde Babi, dando uma risadinha. 

- É verdade - responde a Dra. Cocoró. 

- Eu sei - diz Babi. - Eu gostei daquele livro ilustrado na sala de espera. 

- Fico feliz que tenha gostado - diz a Dra. Cocoró. 

- Parece que você tem apenas um resfriado, então, por favor, fique de cama 

hoje e amanhã. Beba bastante liquido quente e coloque este remédio no nariz, assim 

ele não vai doer tanto - ela diz, entregando um tubo de creme para Babi. 

- Isto também vai ajudar você. São extras macios - a Dra. Cocoró diz. Ela dá 

para Babi uma caixa especial de lenços de papel, decorados com estrelas e arco-íris. 
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- Agora, vá para a sua cama. Você pode levar emprestado aquele livro 

ilustrado!  

Babi sorri. “Esse é o melhor remédio de todos”, pensa e vai embora direto para 

a cama. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Nariz escorrendo”. 

 

2) Por que a Babi está na sala de espera do consultório da Dra. Cocoró? 

R. A ovelha Babi está olhando um livro ilustrado na sala de espera do consultório da 

Dra. Cocoró. Ela está resfriada. 

 

3) Quando a Dra. Cocoró aparece e pergunta como Babi está hoje, o que Babi 

responde a ela? 

R. Babi limpa o nariz e diz que não está muito bem. O nariz está escorrendo e dói de 

tanto assoar e limpar. 

 

4) O que a Dra. Cocoró faz quando Babi sobe na mesa de exame clinico? 

R. Ela olha a garganta de Babi, os ouvidos e ausculta as batidas do coração dela. 

 

5) O que a Dra. Cocoró diz para Babi depois de a examinar? 

R. Você tem um coração bom e forte! 

 

6) O que Babi diz para a Dra. Cocoró sobre o livro ilustrado da sala de espera? 

R. Babi diz que gostou daquele livro. 
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7) O que a Dra. Cocoró receitou para a Babi melhorar? 

R. Ficar de cama hoje e amanhã. Beber bastante liquido quente e colocar um remédio 

no nariz, assim ele não vai doer tanto. 


