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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

A grama de Ninico 

 

Enquanto as vacas pastavam, Ninico e os amigos tomavam o leite materno. 

- Hum! O leite das nossas mamães é bom - Disse o bezerrinho entre duas 
mamadas. 

- Eu adoraria beber esse leite a vida toda! 

- É impossível, Ninico! - Responderam os outros bezerros, lambendo o focinho. 
- Logo vamos comer grama e seremos belos touros ou bois fortes. 

- E se a gente experimentasse a grama agora? - Propôs um bezerrinho. - Quero 
ficar grande logo! 

Os bezerros concordaram menos o Ninico. Ele preferiu esperar e ficou 
observando os amigos comerem. Mas logo o bezerrinho se aborreceu, caminhou 
rápido para perto deles e... Pumba! Caiu de cara na grama úmida, Ninico ficou cheio 
de grama no focinho. 

Ele lambeu tudo para retirá-la! 

- Enfim, a grama não está nada mal - Ele murmurou, comendo longos pedaços. 
- Um pouco fria, mas é ótima. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A grama de Ninico”. 

 

2) Enquanto as vacas pastavam, o que Ninico e seus amigos tomavam? 

R. O leite materno. 

 

3) O que Ninico falou entre duas mamadas? 

R. Ninico disse que o leite das mães é bom, e adoraria beber esse leite a vida toda. 
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4) O que os outros touros responderam para Ninico? 

R. Os outros touros responderam que era impossível e que logo iriam comer grama e 
seriam belos touros ou bois fortes. 

 

5) Quem falou que deveriam experimentar a grama naquele momento? 

R. O outro bezerrinho que queria ficar forte logo. 

 

6) O que Ninico fez ao se aborrecer ? 

R. Ninico caminhou rápido de mais e caiu de cara na grama úmida, Nico ficou com o 
focinho cheio de grama ele lambeu tudo para retirá-la 

 

7) O que Ninico achou da grama? 

R. Ninico gostou da grama comendo longos pedaços, achou um pouco fria, mas 
ótima. 

 

 


