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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

                                            A tempestade 

O trovão roncou. Os cachorros foram para dentro de casa, pois ficaram com 

medo da tempestade. Um relâmpago atingiu o velho carvalho, fazendo um barulho 

assustador. Depois, a chuva começou a cair em grossas gotas. De repente, ouviu-se 

um “toc-toc’’ na porta. Dudu latiu, Marilyn miou, era o esquilo serelepe que se 

refugiava em baixo da chaminé, mostrando a última avelã que sobrou. 

    - Todas as minhas avelãs foram queimadas com o trovão. O que vou fazer? 

    - Não se preocupe – Marilyn o acalmou. - Eu conheço a reserva aqui da casa! Vou 

trazer algumas para você. Mas, no próximo outono, você terá de fazer a sua. 

    - Sim, mas... – Confessou o esquilo, entediado. - Não me lembro de onde estão as 

castanheiras! 

    Os animais brincaram carinhosamente com o esquilo. 

    - Vamos esperar o sol para colher as castanhas – sugeriu Dudu. – Assim, serelepe 

terá reserva para o próximo inverno! 

 

Questões 

 

1) Qual é o titulo do texto?  

R. O título do texto é “A tempestade”.  
  

 

2) Por que os cachorros foram para dentro de casa?  

R. Os cachorros foram para dentro de casa, pois ficaram com medo da 

tempestade.  

 

  

3) Onde o relâmpago atingiu?  

R. O relâmpago atingiu o velho carvalho fazendo um barulho assustador.  

  

4) A pós o relâmpago o que aconteceu?  

R. Depois do relâmpago a chuva começou a cair em grossas gotas.  
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5) De repente, ouviu-se um toc-toc na porta quem era?  

R. Era o serelepe, que se refugiava debaixo da chaminé, mostrando a ultima 

avelã que sobrou.  

 

  

6) O que o Serelepe falou para os amigos?  

R. O serelepe falou para os amigos que todas as avelãs foram queimadas com o 

trovão.  

 

  

7) Como os amigos ajudaram Serelepe?  

R. Marilyn o acalmou e disse que conhecia a reserva da casa e que ia trazer 

umas castanhas para ele.  

  

 

8) Marilyn diz a Serelepe que no próximo outono ele terá que fazer a sua 

reversa de castanhas. O que ele respondeu?  

R. Que não se lembrava de onde estão as castanheiras.  

  

 

9) “Vamos esperar o sol para colher as castanhas” quem sugeriu isso?  
R: Dudu sugeriu, porque assim Serelepe terá reserva para o próximo inverno.      


