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Noite de aventura 

A ovelha Babi acorda no meio da noite. Ela vai ao banheiro. 

- Eu queria saber como a sala ficou no escuro - ela pensa. - Vou descer só na 

ponta dos pés. 

Os raios do luar brilham através das cortinas. 

- Puxa! Tudo ficou preto e branco. Não estou vendo nenhuma cor - ela 

murmura. 

A mobília parece fantasmagórica e estranha.  

- Não é tão bonita no escuro - ela diz, sentindo-se sozinha e um pouco 

assustada. - Quero voltar para a cama. 

Ela se vira para subir as escadas e, de repente, vê uma figura embaçada no vão 

da porta. 

- Um fantasma! - Ela grita e começa a tremer de medo. 

- Eu não sou um fantasma! - responde uma voz familiar. Era o papai, de 

roupão. 

- Mas o que é que você está fazendo aqui embaixo no meio da noite? - ele 

pergunta e a abraça para acalmá-la. 

- Eu queria ver como a sala ficava de noite - Babi responde, tremendo. 

- Não fica muito bonita - Papai concorda. - Vamos voltar para a cama. O sol 

logo irá nascer. Então, tudo vai ficar bonito novamente. 

Ele carrega Babi para o quarto e a cobre. 

- Doce sonhos - ele diz baixinho. Mas ela já está dormindo. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Noite de aventura”. 
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2) Por que a Babi acordou no meio da noite? 

R. A Babi acordou no meio da noite para ir ao banheiro. 

 

3) Babi queria saber como a sala fica no escuro. O que ela resolve fazer? 

R. Ela decide descer só na ponta dos pés. Os raios do luar brilham através das 

cortinas. 

 

4) O que Babi acha da mobília? 

R. Tudo ficou preto e branco. A mobília parece fantasmagórica e estranha. Não é tão 

bonita no escuro.  

 

5) Babi se vira para subir as escadas e, de repente o que ela vê? 

R. Ela vê uma figura embaçada no vão da porta. 

 

6) Babi grita e começa a tremer de medo, pensando ser um fantasma. Na verdade, 

quem era na porta? 

R. Era o papai, de roupão.  

 

7) O papai de Babi pergunta o que é que Babi estava fazendo ali embaixo no meio da 

noite? O que ela responde a ele? 

R. Ela diz que queria ver como a sala ficava de noite.  

 


