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ESCOLA ___________________________________________DATA:____/____/____ 

PROF:________________________________________________TURMA:_________ 

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A curiosidade de Beto 

 

 Beto quer tudo. Gosta do leite de mamãe Betty, mas está curioso para conhecer 

o  gosto do capim. Acha que a lavagem dos porcos cheira bem e que o grão das 

galinhas é divertido de lamber. 

 - Você tem que escolher - diz sua mãe. - Se comer tudo, ficará gordo demais e 

não poderá mais saltar no pasto com os outros cabritinhos. 

 Beto não escuta! Põe o focinho em todo lugar e prova. 

 Após sua estranha refeição, vai ao pasto e pergunta aos cabritinhos: 

 - Posso brincar com vocês? 

 Todos zombam dele: 

 - Beto, seu rabo é enroladinho! 

 - Você voa como as galinhas? 

 Beto lhes explica: 

 - Provei da comida dos porcos e das galinhas, só pra saber qual é o gosto. E 

agora, sei que o leite de mamãe é melhor e o capim do pasto, meu parto preferido! 

 

 

Interpretação de texto 

 

1) Beto gosta do leite de sua mãe, mas está curioso para conhecer o gosto de 

que? 

R. O gosto do capim. 

 

2) Beto acha que o que cheira bem? 

R. A lavagem dos porcos. 

 

3) O que a mãe de Beto diz a ele? 



www.acessaber.com.br 

R. A mãe de Beto diz a ele que tem que escolher o que comer, pois se comer tudo ficará 

gordo e não conseguirá saltar no pasto com os cabritinhos. 

 

4) Beto segue o conselho de sua mãe? 

R. Não, Beto não a escuta e põe o focinho em todo lugar, experiementando 

tudo. 

 

5) O que Beto pergunta aos cabritinhos quando volta ao pasto? 

R. Beto pergunta se pode brincar com eles. 

 

6) Seus amigos o zombam dizendo o que? 

R. Todos zombam dele. 

 

7) Após provar várias comidas, qual a conclusão que Beto chegou? 

R. Que leite da mamãe é melhor e o capim do pasto é seu prato preferido. 

 


