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Interpretação de texto – As estrelas  
 

→ Responda as questões abaixo em seu caderno de Português. 
 

As Estrelas 
 

Numa das noites daquele mês de abril estava Dona Benta na sua cadeira de balanço, lá 

na varanda, com olhos no céu cheio de estrelas. A criançada também se reunira ali. Súbito, 

Narizinho, que estava em outro degrau da escada fazendo tricô, deu um berro. 

— Vovó, Emília está botando a língua para mim! 

Mas Dona Benta não ouviu. Não tirava 

os olhos das estrelas. Estranhando aquilo, os 

meninos foram se aproximando. E ficaram 

também a olhar para o céu, em procura do 

que estava prendendo a atenção da boa 

velha. 

— Que é vovó, que a senhora está 

vendo lá em cima? Eu não estou enxergando 

nada — disse Pedrinho. 

Dona Benta não pôde deixar de rir-se. Pôs nele os óculos e puxou-o para o seu colo e 

falou: 

— Não está vendo nada, meu filho? Então olha para o céu estrelado e não vê nada? 

— Só vejo estrelinhas — murmurou o menino. 

— E acha pouco, meu filho? Você vê uma metade do universo e acha pouco? Pois saiba 

que os astrônomos passam a vida inteira observando as maravilhas que há nesse céu em que 

você só vê estrelinhas. É que eles sabem e você não sabe. Eles sabem ler o que está escrito no 

céu — e você nem desconfia que haja um milhão de coisas escritas no céu... 

— Desconfio sim, vovó, mas fico nisso. Sou muito bobinho ainda. 

— Bobinho como todos os grandes astrônomos na sua idade, meu filho. Os maiores 

sábios do mundo foram bobinhos como você, quando crianças — mas ficaram sábios com a 

idade, o estudo e a meditação. 

Monteiro Lobato 
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Compreendendo o texto 

 

 

1) Responda de acordo com o texto. 

a) No momento em que olhava as estrelas, Dona Benta foi interrompida por quem? 

b) O que Emília fez para incomodar Narizinho? 

c) Quem é o autor dessa história? 

 

2) Numere de acordo com os acontecimentos da história: 

(   ) Dona Benta disse que os astrônomos sabiam ler o que estava escrito no céu. 

(   ) Pedrinho disse à Dona Benta que era bobinho. 

(   ) Dona Benta olhava as estrelas. 

(   ) Narizinho deu um berro chamando a atenção de Dona Benta. 

(   ) Dona Benta disse que os maiores sábios do mundo foram bobinhos como Pedrinho quando 

eram crianças. 

 

3) Você acha que Dona Benta estava certa em afirmar que fica-se sábio com o tempo, com 

estudo e meditação? 

 

4) Releia o trecho do texto: 
 

―Você vê uma metade do universo e acha pouco? Pois saiba que os astrônomos passam 

a vida inteira observando as maravilhas que há nesse céu em que você só vê estrelinhas. É que 

eles sabem e você não sabe. Eles sabem ler o que está escrito no céu – e você nem desconfia 

que haja um milhão de coisas escritas no céu.‖ 

 

• E você, já parou para observar o céu? Consegue ler o que as estrelas querem nos mostrar? 

Agora, imagine um céu bem estrelado, desenhe-o com muita imaginação e escreva o que você 

consegue ver. 

 

 

 

 

 


