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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O cão pastor 

No sitio do pico, na montanha, o velho cachorro Pedro cuidava das cabras e 

contava-lhes histórias: 

- Ah, como ela era bonita, a cabrita do senhor Lo... 

- Ah, não! – disse Baba. Essa você já contou! 

- E, alem disso – acrescentou Nádia – essa historia acaba mal! 

- Sim! Continuou Dina – esse lobo horrível come a pobre Clarinha. 

Pedro ficou chateado, precisava de novas histórias todos os dias para manter as 

cabras bem juntinhas. Ele se instalou perto de um pinheiro e deixou as cabritas 

passearem pela montanha, mas não muito longe. 

De repente, um uivo na montanha fez todo o rebanho tremer de medo. O lobo! 

Au! Au! - latiu Pedro para as cabras. Venham por aqui! Espere Pedro! Baba 

ficou presa num buraco! 

Pedro correu e seguiu as cabras. Ele salvou Baba, sob o olhar decepcionado do 

lobo. 

 

 Questões  

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O cão pastor”. 

 

2) Qual o nome do sítio onde Pedro morava? 

R. O nome do sítio que Pedro morava era sitio do pico. 

 

3)  Qual era o trabalho do Pedro no sitio do pico? 

R. Era cuidar das cabras e contar histórias. 
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4) Que história as cabras não queriam que Pedro contasse? 

R. A história que as cabras não queriam que Pedro contasse era a história da 

cabrita do senhor Lo. 

 

5) Por que as cabras não queriam ouvir aquela história? 

R. Porque aquela historia sempre acabava mal, o lobo sempre come a pobre da 

cabrita. 

 

6) Por que Pedro ficou chateado? 

R. Pedro ficou chateado porque para manter as cabras juntas ele tinha que todo 

dia contar uma história nova.  

 

7) O que fez o rebanho tremer de medo? 

R. Um uivo fez o rebanho tremer de medo. 

 

8) Pedro latiu chamando as cabritas. O que elas falaram para o Pedro? 

R. As cabritas falaram que Baba estava presa num buraco. 

 

9) Pedro correu e seguiu as cabras? O que aconteceu? 

R. Sim, ele correu e também conseguiu salvar Baba.  

 


