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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Quem tem medo de quem 

Já era tarde da noite e Nil, o carneiro, não estava com sono.  

– Olha, uma porta aberta! - Nil disse para si mesmo.  

Em seguida, entrou em um celeiro totalmente escuro, ou quase, porque, em 

cima da viga, centenas de luzinhas vermelhas lhe davam um pouco de medo. Nil 

voltava devagar para porta, mas...  

“BANG!” Esbarrou num balde. Em meio a um grande barulho de asas, Nil viu as 

luzinhas vermelhas passarem voando de um lado para o outro.  

– E então vamos assustar os morcegos? – Disse uma voz atrás dele.  

– Oh! Não, eu é que estou com medo! – Respondeu o Nil, tremendo. - E você? 

Está com medo?  

- Não! – Respondeu a gata Marilyn. – Eu consigo enxergar no escuro, e são os 

morcegos que têm medo de mim! Se quiser, eu o acompanho na volta.  

– Certo, Marilyn!- disse Nil - Mas amanhã você continua me mostrando as 

coisas da noite?  

– Combinado! – disse a gata ao carneiro.  

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Quem tem medo de quem”. 

 

2) Quais são os personagens da história? 

R. Os personagens da história são o carneiro Nil e a gata Marilyn. 

 

3) Já era tarde da noite e Nil não estava com sono, ao ver uma porta aberta o que ele 

fez? 

R. Nil disse para si mesmo, “uma porta aberta” e em seguida entrou no celeiro. 
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4) Como estava o celeiro quando Nil entrou? 

R. O celeiro estava totalmente escuro, ou quase. 

 

5) Por que o celeiro estava quase escuro? 

R. Porque em cima da viga tinha varias luzinhas vermelhas. 

 

6) Quando Nil viu as luzinhas vermelhas o que ele sentiu? 

R. Nil sentiu medo. 

 

7) Quem falou com Nil quando ele ia saindo do celeiro? 

R. Quem falou com o Nil foi a gata Marilyn. 

 

8) O que a gata Marilyn falou para Nil? 

R. Ela convidou Nil para assustar os morcegos. 

 


