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O irmãozinho da Babi 

- Estou tão brava com o Bebé! - reclama a ovelha Babi enquanto a cobra Silvia 

entra no quarto dela. 

- O que foi? - pergunta Silvia, surpresa. 

- Veja! Ele quebrou o meu aparelho de som! - ela mostra - Ele pega as minhas 

coisas e quebra tudo!  

Ele acorda no meio da noite e eu não consigo dormir. Ele me provoca! A mamãe 

passa mais tempo com ele do que comigo. Ele não tem que comer tudo que eu como 

e não fica de castigo. Ahhh! - Babi chora. 

- Pensei que você amasse o seu irmãozinho - Silvia diz baixinho. 

- Eu amo! - diz Babi - Mas as vezes eu não queria que ele estivesse aqui - ela 

respira fundo, e se acalma. 

- Durante boa parte do tempo ele é fofo, engraçado e eu o adoro - ela sorri. 

- Eu queria ter um irmãozinho - diz Silvia - mesmo que ele fosse chato de vez 

em quando, ainda é bem divertido, não é? - ela pergunta. 

- Sim. Tem razão. De qualquer forma, do que a gente vai brincar? - Pergunta 

Babi, feliz por mudar de assunto. 

- Quebra-cabeça? Assistir desenhos? Brincar lá fora? 

- Qualquer coisa, menos brincar de casinha! - Silvia ri - Acho que já foi 

suficiente por hoje! 

Então, as amigas pegam as raquetes de Babi e algumas petecas para brincar no 

quintal.  
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O irmãozinho da Babi”. 

 

2) Para quem Babi diz que está com raiva de Bebé? 

R. Babi diz para a cobra Silvia que está com raiva de Bebé. 

 

3) Por que Babi está com raiva de seu irmão Bebé? 

R. Babi está com raiva porque ele quebrou seu aparelho de som. 

 

4) Quando Silvia fala para Babi que achava que ela amava seu irmãozinho, o que ela 

responde para a amiga? 

R. Babi diz que o ama, mas que queria que ele não estivesse ali as vezes. 

 

5) O que Silvia diz a amiga que queria ter? 

R. Ela diz que queria ter um irmão mesmo que ele fosse chato as vezes. 

 

6) Do que Babi e Silvia brincam depois de conversar? 

R. Elas brincam de raquetes e peteca.  


