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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Tortas de lama 

- Babi, você poderia brincar com o Bebé enquanto eu penduro as roupas 

lavadas para secar no jardim? - pergunta a mamãe ovelha a Babi. 

- Claro mamãe! - responde Babi.  

- Vamos, Bebé, vamos fazer tortas de lama! - Ela chama. 

- Torta de lama! - ecoa bebé, festejando feliz. Ele não tem a mínima ideia do 

que seja. 

Eles vão lá para fora. Babi acha duas forminhas de torta, dois pratinhos e 

pazinhas em sua caixa de brinquedos de areia. 

- Está bem, Bebé, vamos procurar uma lama bem deliciosa - Ela convida. 

Bebé sai trotando feliz e cantando: 

- Lama,lama,lama.  

Babi mostra a Bebé como colher lama com a pazinha e depois colocá-la no 

prato. Ele não é muito bom nisso, deixando espirar muita lama em sua lã branquinha 

e encaracolada, mas ele tenta. 

Pouco depois, cada um está com sua adorável torta de lama. Babi corta duas 

fatias com a pazinha, colocando cada uma em um pratinho. 

- Agora, Bebé, esta torta é de mentirinha. Não podemos comer entendeu? - Ela 

avisa. Então ela finge dar uma mordida em sua fatia e diz: - Que gostoso! 

Bebé não entende, mas ri e grita: 

- Gostoso! Gostoso! Gostoso! 

- Ele coloca a torta de lama na boca. 

- ECA! Ele diz e começa a cuspir. 
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A Mamãe vem correndo.  

- Oh, minha nossa! Não ponha isso na boca! Isso é lama! - Ela reclama. 

Mas Babi e Bebé estão rindo e se divertindo tanto que ela não consegue ficar 

zangada. 

- Entrem, vamos limpar isso! - Ela chama. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto?  

R. O título do texto é “Tortas de lama”. 

 

2) O que a mamãe pede para Babi fazer enquanto ela pendura as roupas lavadas 

para secar no jardim?  

R. A mamãe pede para Babi brincar com Bebé.  

 

3) Do que Babi e Bebé vão brincar? 

R. Eles vão brincar de torta de lama.  

 

4) O que Babi pega para que eles brinquem com a lama? 

R. Babi acha duas forminhas de torta, dois pratinhos e pazinhas em sua caixa de 

brinquedos de areia. 

 

5) Babi mostra a Bebé como colher lama com a pazinha, como Bebé está indo na 

brincadeira? 

R. Ele não é muito bom nisso, deixa espirar muita lama em sua lã branquinha e 

encaracolada, mas ele tenta. 
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6) Ao colocar suas tortinhas de lama nos potinhos, o que Babi explica a Bebé? 

R. Ela explica para Bebé que a torta é de mentirinha, que não podem comer. 

 

7) Bebé não entende o que Babi fala e então coloca a torta de lama na boca. O que a 

mamãe diz ao vê-lo cuspindo?  

R. A mamãe diz reclamando para ele não colocar aquilo na boca porque é lama!  

 


