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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Problemas com chicletes 

    O carneirinho Bebé deveria estar tirando uma soneca. Mas não está. Ele viu um 

pedaço de barra de chiclete sobre a escrivaninha da mãe e o pegou. 

    “Eu não posso mascar chiclete, só quando a mamãe deixa” ele pensa, 

aconchegando-se no travesseiro. 

    Entretanto, ele acaba colocando o chiclete na boca. 

    Ele tem um gosto docinho e fica macio e mastigável. Bebé adormece. Mais tarde, 

ele acorda. Ele quer se levantar, mas não consegue desprender a cabeça do 

travesseiro. 

    - Socorro! Socorro! Mamãe, socorro! - Ele grita e começa a chorar tentando 

desprender a cabeça. 

    A mamãe vem correndo até o quarto dele. Ela olha para o Bebé e começa rir. 

    - Oh, Bebé, você pegou esse pedaço de chiclete da minha escrivaninha? - ela 

pergunta. 

    - Sim mamãe, desculpe-me! - Bebé soluça. 

    - Bem ele caiu da sua boca quando você estava dormindo e prendeu a sua lã no 

travesseiro! - Vamos desprender você. 

    Mamãe cuidadosamente afasta o travesseiro do pelo do Bebé. O chiclete se estica 

e finalmente se parte. Mas ainda fica muito chiclete no pelo dele. 

     - Venha comigo até a cozinha - diz mamãe. - Primeiro, vou colocar gelo no 

chiclete. 

    Quando ele ficar gelado, vou conseguir tirá-lo, de seu pelo. 

    Em pouco tempo, ela diz: 
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    - Agora tem só um pouquinho. - Ela esfrega manteiga de amendoim no chiclete, e 

num segundo ele se desprende. 

    - Agora para a banheira. Você está com cheiro de sanduíche - ela sorri. 

    Bebé está feliz porque ela não ficou brava. Ele realmente aprendeu essa lição. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Problemas com chicletes”. 

 

2) O Carneirinho Bebé deveria estar tirando uma soneca, mas não está. O que ele 

faz? 

R. Bebé viu um pedaço de barra de chiclete sobre a escrivaninha da mãe e o pegou. 

 

3) O que o Bebé pensa ao pegar o chiclete? 

R. Bebé pensa que não pode mascar chiclete, só quando a mamãe deixa. 

 

4) O carneirinho faz o que com o chiclete que pegou da mamãe? 

R. Bebé acaba colocando o chiclete na boca. Ele tem um gosto docinho e fica macio e 

mastigável. 

 

5) Qual o motivo de Bebé estar com a cabeça presa no travesseiro? 

R. O chiclete caiu da sua boca quando ele estava dormindo e prendeu a sua lã no 

travesseiro. 
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6) O que a mamãe de Bebé faz para o ajudar? 

R. A mamãe cuidadosamente afasta o travesseiro do pelo do Bebé. O chiclete se 

estica e finalmente se parte. Mas ainda fica muito chiclete no pelo dele. 

 

7) Para tirar o chiclete que sobrou do pelo do carneirinho, o que a mamãe faz? 

R. Ela o leva até a cozinha, primeiro ela vai colocar gelo no chiclete e quando ele ficar 

gelado, vai conseguir tirá-lo, de seu pelo. 

 

8) Por que Bebé ficou feliz? 

R. Bebé ficou feliz porque a mamãe não ficou brava. Ele realmente aprendeu essa 

lição. 

 


