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Fazendo careta 

Babi está em apuros. Ela comeu um biscoito que a mamãe havia dado para 

Bebé. A mamãe está furiosa.  

- Babi, você tinha o seu próprio biscoito. Não foi correto comer o do bebé 

também! - a mamãe briga, apontando um dedo para Babi. 

Bebé está atrás da mamãe. Ele está fazendo uma careta horrível e apontando o 

dedo para Babi, exatamente como a mamãe está fazendo. A mamãe não está vendo 

Bebé. Mas Babi está. 

Babi dá uma risada. Isso deixa a mamãe ainda mais zangada. 

- Não é engraçado, Babi! Por favor, peça desculpas para o Bebé - a mamãe diz 

séria, apontando o dedo.  

Bebé aponta o dedo novamente, fazendo uma careta engraçada também. Babi 

ri novamente. 

- O que está acontecendo, Babi? Nem parece você! Você é tão boazinha na 

maior parte do tempo... - diz mamãe, confusa agora. 

Bebé faz outra careta engraçada, esticando a boca com os dedos. 

Babi aponta para ele, rindo novamente. 

A mamãe vira para trás, vê Bebé e cai na risada também. 

- Seu pestinha! - ela exclama, dando uma risada também. 

- Seu pestinha! - ela exclama, dando uma risadinha para Bebé. Ela se volta 

para Babi. 

- Agora eu vi, Babi. Vocês são tão bobinhos! 
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- Desculpe-me, Bebé - Babi se desculpa com uma risadinha e todos dão risadas 

juntos.   

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Fazendo careta”. 

 

2) Por que Babi está em apuros? 

R. Porque ela comeu um biscoito que a mamãe havia dado para Bebé. A mamãe está 

furiosa. 

 

3) O que Babi fez que deixou a mamãe ainda mais brava? 

R. Babi dá uma risada quando vê Bebé. 

 

4) Quando a mamãe vira para trás e vê Bebé, o que ela faz? 

R. Quando mamãe vê Bebé ela também cai na risada. 

 

5) A mamãe fala para Babi pedir desculpas a Bebé por ter comido seu biscoito. Ela faz 

o que a mamãe pediu? 

R. Babi se desculpa com uma risadinha e todos dão risadas juntos 


