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O jogo dos nomes 

A ovelha Babi está em seu quarto. “O que eu vou fazer hoje?” ela se pergunta. 

Os olhos dela passam pelas bonecas e pelos brinquedos. 

- Já sei! Vou dar nomes novos a todos os meus brinquedos e bonecas. 

Ela apanha um dragão verde aveludado. 

- Você é o “cuspidor”, porque sempre cospe fumaça e fogo da boca - ela diz. 

A seguir, vai até um pônei de couro marrom. 

- O seu nome será “Marrouro”, uma mistura de marrom e couro. 

- Você é o “Bu” - ela anuncia para uma pequena marionete de fantasma. - Você 

assusta todo mundo. 

- E você será a “Cintila” - ela ri, pegando uma boneca bailarina. Babi a faz 

dançar em seu travesseiro. 

- Quem é você? - ela pergunta para um boneco de pica-pau. - Ah, é claro: Você 

deve ser o “Ra-ta-tá”.  

A mamãe ovelha estava escutando Babi do corredor. 

- E você, Babi? - ela pergunta. Que nome você teria se ganhasse um novo? 

- Ah, isso não é fácil... - Babi fica pensando seriamente. 

- Acho que eu sei que nome daria a você - a mamãe responde - você seria 

“Cachinhos dourados”. 

- Cachinhos dourados? - pergunta Babi.  

- Sim, porque você tem toda essa lã macia e encaracolada - ri a mamãe, 

passando a mão na cabeça de Babi. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O jogo dos nomes”. 

 

2) O que Babi está fazendo em seu quarto? 

R. A ovelha Babi está em seu quarto olhando para os brinquedos e se perguntando o 

que irá fazer hoje. 

 

3) A ovelhinha Babi decide fazer o que? 

R. Babi decide que vai dar nomes novos a todos os seus brinquedos. 

 

4) Que nome Babi dá ao dragão verde aveludado e por quê? 

R. Ela dá a ele o nome de cuspidor, porque sempre cospe fumaça e fogo da boca. 

 

5) A mamãe estava ouvindo Babi, que pergunta ela faz a ovelhinha? 

R. A mamãe pergunta a ela que nome teria se pudesse ganhar um novo. 

 

6) Por que a mamãe diz a Babi que daria a ela o nome de Cachinhos dourados? 

R. Porque ela tem toda aquela lã macia e encaracolada. 


