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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Você estava 

- Sim você estava! 

- Não, eu não estava! 

A ovelha Babi e a cobra Silvia estão tomando o café na manhã seguinte.  Elas 

estão tendo uma briguinha de mentirinha. 

- Você ficava fazendo “roonc, roonc, roonc” a noite inteira! - Babi imitava o 

ronco de Silvia e, então começava a rir. 

- De jeito nenhum! - Protestava Silvia, rindo também. Mas Silvia odeia pensar 

que ronca como o galo Galante as vezes faz, na lanchonete. 

A mãe de Babi tenta apaziguar: 

- Tenho certeza de que, se você estivesse roncando, Silvia, seria um ronco bem 

suave. 

- Silvia revira os olhos. 

- Na verdade... - a mamãe começa a dizer, mas se interrompe. 

Os pais da Silvia acabaram de chegar de chegar para apanhá-la. Eles voltaram 

do baile dançante da Ilha Grande que aconteceu na noite passada. 

- Mamãe! Papai! - grita Silvia, abraçando os pais dela - Contem para elas que 

eu não ronco! 

A mãe da Silvia passa a mão na cabeça dela e sorri. 

- Bem, Silvia, preciso dizer que algumas vezes você faz isso. Bem baixinho. 

Acho que muitas de nós cobras fazemos isso, querida. Nós temos o nariz muito 

pequenininho - ela explica. 
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- Ei, Silvia, nós ainda somos melhores amigas, viu? - Babi diz, tentando fazer 

com que Silvia se sinta melhor. 

- Vocês deveriam ser melhores amigas - comenta a mãe de Babi - eu ia dizer 

que você também ronca! 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Você estava”. 

 

2) O que Babi e a cobra Silvia estavam fazendo no café da manhã? 

R. Babi e Silvia estavam tendo uma briga de mentirinha no café da manhã. 

 

3) Babi diz que Silvia tinha feito o que na noite anterior? 

R. Babi diz que Silvia havia roncado e ri disso. 

 

4) O que Silvia odeia pensar? 

R. Silvia odeia pensar que ronca como o galo Galante faz às vezes.  

 

5) Quando os pais de Silvia chegam para busca-la e ela pede para que eles contem 

que ela não ronca, o que a mamãe diz a ela? 

R. A mamãe de Silvia diz que ela realmente ronca, às vezes. Mas que muitas cobras 

fazem isso por ter o nariz muito pequenininho.  

 

6) O que a mamãe da Babi diz sobre sua filha? 

R. A mamãe de Babi diz que ela também ronca às vezes. 


