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 Lê o texto com atenção.

Um rato na máquina de café
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O Sr. Armandinho era um grande apreciador de café.
Várias vezes ao dia dirigia-se do seu escritório até ao
local onde se encontrava a máquina de café, disposto a deliciar-se com a sua
bebida favorita. Na mão levava duas moedas, produzindo com elas um tilintar de
satisfação.
Certo dia, como era habitual, depois do característico «plim! plim!» das
moedas a caírem dentro da máquina, saiu o copo pronto a receber o café. Só que,
em vez do café, apareceu pelo mesmo buraco um simpático ratito, muito
sorridente e alegre, que disse :
– Bom dia. O café está muito bom e quentinho!
Com isto o alegre ratinho só quis ser simpático, mas o Sr. Armandinho é que
não achou graça nenhuma, ficando muito vermelho e desabafando de indignação:
– Um rato na máquina do café!!! Ele há cada uma!... Que coisa estranha… e que
porcaria, também!
O ratito todo lambuzado de café com os bigodes a escorrer líquido, ficou muito
admirado com as palavras do Sr. Armandinho e pensou: “Mas porque ficou ele
assim? Eu fui tão bem educado… Até disse bom dia!...”
O bom do Sr. Armandinho ficou tão desconsolado que nunca mais bebeu café.
O simpático ratito acabou por sair da máquina do café um pouco admirado por
as pessoas não compreenderem que um rato também pode gostar de café, só que
não sabe beber pelo copo”.
Garcia Barreto

 Responde às seguintes questões:
1 – Quem é o autor do texto?
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2 – De que bebida gostava muito o Sr. Armandinho?

3 – O que saiu da máquina, naquele dia, quando o homem foi tomar café?

4 – O Sr. Armandinho ficou satisfeito com o que lhe aconteceu? Indica o parágrafo
(ou parágrafos) que melhor justifica a tua resposta.

5 – Numera as frases de 1 a 5 de acordo com os acontecimentos do texto.
Colocou as moedas na máquina de café.
O Sr. Armandinho resolveu ir tomar café.
A partir desse dia nunca mais tomou café.
O Sr. Armandinho ficou furioso.
Juntamente com o copo, saiu da máquina um rato.

6 – Explica por palavras tuas a primeira frase do texto.

7 – Escreve

.

ficou muito admirado ►
não achou graça nenhuma ►

8 – Separa as sílabas para
satisfação
sa-tis-fa-ção

.
sorridente

indignação

admirado
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9 – Escreve na

a frase:

10 – Copia da frase:

11 – Copia do texto um nome:

12 – Reescreve a frase seguinte, substituindo as palavras sublinhadas pelo
correspondente.

12.1 – Escreve a frase anterior no

.

12.2 – Escreve a frase anterior com

.

13 – Transcreve do texto uma frase:
►
►
►
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14 – Completa com os

ou

.

máquina

bigodes

copo

tilintar

pessoas

porcaria

favorita

graça

15 – Escreve palavras da família de

16 – Indica o
Conjunto de
abelhas

.

.
Conjunto de
peixes

Conjunto de
porcos

Conjunto de
cães

17 – Conta por palavras tuas o texto que leste (sem copiar).
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