
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Os pintassilgos 

Como todos os anos, as árvores perdiam as folhas durante o inverno. Gigi, a 

mais nova das pintassilgas da família, não gostava nada disso. 

- Papai, estou com frio! Eu bem que abri minhas penas, mas mesmo assim não 

me esquentei! Não gosto das árvores sem folhas! Lamentou-se. 

- Para mim e o contrário! - respondeu seu irmão. - Eu gosto quando não tem 

mais folhas nas árvores, por que assim posso conversar com meu amigo Pipo que 

mora bem na frente. 

- Talvez, mas o Pipo é muito tagarela! 

- Ele faz doer minha cabeça de tanto assobiar o dia inteiro com você! Na 

primavera, pelo menos, quando há uma espessa folhagem, o barulho não fica tão 

alto. 

Papai pintassilgo pensou em uma solução, principalmente para quebrar a 

ventania que assolava o ninho. Ele pensou, pensou, até que teve uma ideia. 

Rapidamente, ele foi falar com o pai de Pipo.  

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Os pintassilgos”. 

 

2) Todos os anos as árvores perdiam as folhas durante o inverno. Gigi a mais nova 

das pintassilgas da família não gostava nada disso. Por quê? 

R. Gigi não gostava disso porque mesmo abrindo as penas ela sentia frio, não 

gosto das árvores sem folhas. 

 

3) O que o irmão de Gigi falou para ela? 

R. O irmão da Gigi falou para ela que ele gostava das árvores sem folhas porque 

assim podia conversar com seu amigo. 
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4) Quem era o amigo do irmão da Gigi? 

R. O amigo do irmão da Gigi era o Pipo que morava na árvore bem na frente. 

 

5) Por que a Gigi chamou o Pipo de tagarela? 

R. Gigi falou que Pipo fazia doer sua cabeça de tanto assobiar o dia inteiro com seu 

irmão 

 

6) Papai pintassilgo pensou em uma solução. O que ele fez? 

R. Rapidamente foi falar com pai de Pipo.  

 

 


