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NOME:_______________________________________________________________ 

 

O rato de botas 

Se a filha do dono do sitio não queria mais usar suas botas, era por uma boa 

razão. Certa noite, seu pai ouviu “um cric-cric” no grande cômodo da chaminé. 

Intrigado, ele desceu descalço para não fazer barulho. Todos estavam dormindo, mas 

esse barulhinho não era bom sinal. Ele prendeu a respiração e aproximou-se do 

barulho.  

“Está vindo da bota” - pensou ele. 

Com um movimento rápido, ele segurou o sapato de couro e... Cuic! Um 

pequeno rato correu por entre suas pernas. O espertinho tinha feito sua cama bem no 

fundo da bota, com casca de nozes e gravetos! Desde esse dia, ou melhor, dessa 

noite em diante, a dona das botas não usou mais aquele calçado. Ela não teve 

coragem de desalojar o ratinho de sua bota. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O rato de botas”. 

 

2) Certa noite, seu pai ouviu  um “cric-cric” no grande cômodo da chaminé. O que ele 

fez? 

R. Intrigado ele desceu descalço ao cômodo para não fazer barulho. 

 

3) De onde estava vindo o barulho? 

R. Quando se aproximou do barulho percebeu que estava vindo da bota. 

 

4) Com um movimento rápido o que ele fez? 

R. Com um movimento rápido ele segurou o sapato de couro e um pequeno rato 

correu por entre suas pernas. 

 



www.acessaber.com.br 

5) Com o que o espertinho tinha feito sua cama? 

R. O espertinho tinha feito sua cama de nozes e gravetos. 

 

6) Desde essa noite o que a dona da bota fez? 

R. Dessa noite em diante a dona das botas não usou mais aquele calçado. 

 

7) Ela não teve mais coragem de usar as botas por quê? 

R. Ela não teve coragem de desalojar o ratinho de sua bota. 

 

 


