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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

A doença de Carlos 

 

As vacas Carmela, Carbona e Carola, estavam preocupadas. 

- Carlos não me deu bom dia! – Disse Carmela, espantada. 

- Ele atravessou na minha frente e nem pediu desculpas! – reclamou Carbona. 

- Ele não é assim! - Concluiu Carola. 

- Talvez esteja doente. Vamos observá-lo! – Propôs Carmela - Pena que 
mimosa não esteja aqui. Talvez ela saiba de alguma coisa. 

De fato, o touro estava perto da cerca e arranhou o chão nervosamente com 
seu casco direito. De repente, um sino soou. Carlos levantou a cabeça e correu. 

- Vocês entenderam qual é a doença do Carlos? – Perguntou Carmela. 

- Acho que não é bem doença... É amor! – Disseram as três vacas rindo em 
coro - Ele esta apaixonado por mimosa! 

 Eis a verdade, Carlos estava ao lado de Mimosa, todo orgulhoso e feliz. 

 - Bom dia, meninas! – Disse ele. - Como estão vocês? 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto?  
R. O título do texto é “A doença de Carlos”.  
  
 
2) Quem estava preocupada com o Carlos?  
R. As vacas estavam preocupadas.  
 
  
3) Quem disse “Carlos não me deu bom dia”?  
R. Quem disse isso foi a Carmela.  
 
  



www.acessaber.com.br 

4) Por que as vacas estavam preocupadas com o Carlos?  
R. Porque o Carlos estava agindo de uma maneira diferente que a de costume.  
 
 
5) O que o Carlos deixou de fazer para que as vacas pensassem que ele estava 
doente?  
R. Carlos começou a agir deferente, não dava mais bom dia, não pedia 
desculpa, ele não era assim, por isso as vacas acharam que ele estava doente.  
 
  
6) Quem estava faltando no pasto?  
R. Quem não estava no pasto era a mimosa.  
 
  
7) O que aconteceu para Carlos sair correndo para o pasto?  
R. Ao ouvir o sino tocar ele saiu correndo.  
 
  
8) Por que as três vacas deram risada ao descobrirem o que Carlos tinha?  
R. Deram risada porque descobriram que a doença do Carlos era paixão por 
mimosa. 


