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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto sobre o livro “Eu queria ter...”, traduzido e adaptado por Monica Stahel: 
 

Pernas de lebre, olhos de coruja 

O que os animais têm que você não tem? 

 

Gostaria de correr como uma lebre para ganhar sempre as competições do parquinho? E 

de comer como um urso na hora de devorar o bolo de chocolate? Cada animal deste livro tem 

uma característica admirável. 

Veja o caso do elefante. Ele tem orelhas enormes, capazes de ouvir todos os sons do 

planeta. E as baleias, então? São cantoras de nascimento e encantam com sua voz os sete 

mares. Já a girafa tem o pescoço tão comprido que pode ver o mundo todo lá de cima. 

Conheça essas e outras qualidades especiais dos animais – e conte para nós qual delas 

você gostaria de ter! 

Disponível em: <http://chc.org.br/pernas-de-lebre-olhos-de-coruja/>. 

 

Questão 1 – Identifique a ideia de cada parágrafo, numerando conforme indicação: 

1. Primeiro Parágrafo 

2. Segundo Parágrafo 

3. Terceiro Parágrafo 

(     ) Convite para a leitura do livro e para a interação com quem escreveu o texto.  

(     ) Perguntas, que têm relação com o assunto do livro, feitas de modo direto aos leitores.  

(     ) Apresentação das características físicas e das habilidades de alguns animais.  

 

Questão 2 – Em todas as passagens, as palavras destacadas são adjetivos, exceto em:  

a) “Cada animal deste livro tem uma característica admirável.” 
b) “Ele tem orelhas enormes, capazes de ouvir todos os sons do planeta.” 
c) “São cantoras de nascimento e encantam com sua voz os sete mares.” 
d) “Já a girafa tem o pescoço tão comprido que pode ver o mundo todo lá de cima.” 
 

Questão 3 – “O que os animais têm que você não tem?”. Observe esse trecho e explique a 

diferença entre “têm” e “tem”: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 – Agora, responda: qual habilidade de um animal, você gostaria de ter? Justifique a 

sua resposta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 


