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Silvia precisa de óculos novos 

A cobra Silvia e a ovelha Babi estão folheando um grande livro na casa dos 

Ovelha. As figuras mostram a história de um corajoso camundongo que engana um 

gato. 

- Gostei dos botões da camisa do camundongo - diz Babi. 

- O que eles têm de especial? - Silvia pergunta. 

- A cabeça de gatos neles - sorri Babi. 

Silvia aproxima mais o livro do rosto, força os olhos e diz: 

- Ah, agora entendi o que você quer dizer. 

Babi olha surpresa para sua amiga. 

- Você não tinha visto isso antes? 

- De jeito nenhum. Não enxergo muito bem - Silvia diz triste. 

- Você está brincando! - Exclama Babi. 

Ela apanha um baralho de cartas, caminha pela sala e segura uma carta no 

alto.  

- O que tem nesta carta - Babi pergunta. 

- Não sei. Não consigo enxergar - Silvia responde. 

Babi se aproxima um pouco. 

- Avise quando você conseguir.  

E, finalmente a Silvia grita: 

- É um frango! 

A essa altura, Babi está em pé bem perto da Silvia. 

- Puxa, você tem mesmo um problema! - Babi diz. 
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- Aposto que precisa de óculos. 

- Talvez você tenha razão. Nós, as cobras, não enxergamos muito bem - Silvia 

diz pensativa. 

- Temos que fazer alguma coisa - diz Babi, tratando de cuidar da amiga. - Me 

encontre no consultório da Dra. Cocoró amanhã. 

Silvia sorri contente. Seria ótimo enxergar melhor.    

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Silvia precisa de óculos novos”. 

 

2) Onde a Silvia e a ovelha Babi estão? 

R. A cobra Silvia e a ovelha Babi estão folheando um grande livro na casa dos Ovelha. 

 

3) O que o livro que Babi e Silvia estão folheando mostra? 

R. As figuras mostram a história de um corajoso camundongo que engana um gato. 

 

4) Do que Babi diz que gostou? 

R. Ela diz que gostou dos botões da camisa do camundongo. 

 

5) Silvia diz triste para Babi que não enxerga muito bem. O que Babi percebe então? 

R. Babi nota que Silvia tem mesmo um problema!  

 

6) O que Babi faz para ajudar sua amiga? 

R. Babi fala para Silvia a encontrar no consultório da Dra. Cocoró amanhã.  


