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A greve dos pica-bois 

 

Os bois ficaram preocupados porque ouviram falar de uma greve dos pica-bois. 

- Mas por que esses pássaros fazem greve? – perguntou o jovem Rômulo. 

- Outro dia, um de nós pisou na pata de um pica-bois sem querer – explicou 

Biju. – Depois disso, ele não quis mais trabalhar. Os outros pássaros é que o 

alimentam. 

- Quem vai nos livrar de nossos pequenos parasitas incômodos? – perguntou o 

velho boi. 

- Isso coça demais, não aguentaremos por muito tempo! 

- Bem teremos que nos virar sem eles! – sugeriu Rômulo. 

- Claro que não! Eles precisam de nossos parasitas, e nós precisamos que eles 

os tirem de nós. 

Chegando a essa conclusão, os bois foram conversar com os pica-bois. Os 

pássaros concordaram que precisavam dos bois, e estes dos pássaros. Então, não 

muito depois, os bois descansaram pelo pasto, e os pássaros voltaram a bicá-los. 

- Adoro esse “grat-grat” – disse Biju. – Obrigado, Feu. Você é o melhor pica boi 

do mundo. “grat-grat” – disse Biju. – Obrigado, Feu. Você é o melhor pica boi do 

mundo. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o titulo do texto?  

R. O título do texto é “A greve dos pica-bois”.  
  

 

2) O que o Jovem Rômulo perguntou?  

R. O jovem Rômulo perguntou por que os pássaros estavam fazendo greve.  
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3) O que Biju explicou para o jovem Rômulo?  

 R. O Biju explicou que, outro dia um deles sem querer pisou na pata de um 

picabois sem querer, e depois disso ele não quis mais trabalhar, os outros 

pássaros que o alimentavam.  

  

 

4) O que o velho boi perguntou?  

R. “Quem vai nos livrar dos nossos pequenos parasitas?”  
  

 

5) O que sugeriu Rômulo?  

R. Rômulo sugeriu que eles se virassem sem eles.  

  

 

6) A que conclusão os bois chegaram?  

R. Os bois chegaram à conclusão que eles precisavam dos pica-bois e os pica-

bois precisavam dos parasitas.   

  

 

7) Após chegarem a essa conclusão o que os bois fizeram?  

R. Os bois foram falar com os pica-bois, os pássaros concordaram que 

precisavam dos bois e estes concordaram que precisavam dos pássaros, e 

logo depois os dois estavam andando pelo pasto. 


