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MARICOTA, A VACA VAIDOSA 

 

Dona Vaca Maricota anda muito da aflita. 

Botou um laço de fita, uma blusa de cocota. 

Olha a Vaca Maricota como ficou esquisita: faz de tudo, se enfeita, pra ficar muito bonita! 

Botou saia de cetim bordada de margarida, pintou a boca enorme com tinta cor de carmim. 

- Sou a vaca Maricota, quero que olhem pra mim! 

Calçou luvas e sapatos, meias de seda rendada, a meia era muito fina, com malha 

esburacada. 

Maricota foi pra feira, toda assim, tão perfumada, com perfume encharcada de flores de 

violetas, atrás da vaca voavam mais de doze borboletas! Aí, a vaca chegou na feira, numa 

barraca, comprou um colar "de ouro", imitação bem barata . . . e ficou ali na feira esperando um 

gordo touro, seu amor, seu namorado, seu xodó, lindo tesouro! 

O touro veio se chegando e olhou pra Maricota, levou susto, deu chifrada, avançou na 

namorada. 

Voou laço, voou fita, sapato, cordão de ouro. . .aí. . .sobrou Maricota, e o touro a 

reconheceu: 

- Maricota, minha vida! 

 

QUESTOES 

1. Qual o titulo do texto? 

R.: O título do texto é “Maricota, a vaca vaidosa” 

2. Quais são os personagens do texto?  

R.: Os personagens do texto são a vaca Maricota e o touro 

3. Qual e o personagem principal? 

R.: O personagem principal é a vaca Maricota 

4. O que causou a aflição de dona Maricota? 

R.: Ela ficou aflita porque queria se enfeitar para ficar bonita 
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5. O que dona Maricota fez para acalmar sua aflição? 

R.: Ela botou um laço de fita, uma blusa de cocota, botou saia de cetim bordada de margarida, 

pintou a boca enorme com tinta cor de carmim. 

6. Explique com suas palavras o que significa cocota e carmim: 

R.: Cocota=mocinha – carmim=vermelho 

7. O que aconteceu quando o namorado de Maricota se encontrou com ela?  

R.: Ele tomou um susto e deu uma chifrada avançando na namorada 

8. Por que ele teve essa reação? 

R.: Ele teve esta reação porque Maricota estava muito esquisita e diferente 

9. O que levou o touro a reconhecer Maricota? 

R.: O touro só reconheceu Maricota quando todos os enfeites que ela havia colocado cairam 

10. Você acha que a atitude de dona Maricota e correta? Justifique sua resposta. 

R.: Resposta pessoal 


