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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Dedé faz acrobacia 

 

Do seu canto, o peru Dedé não perdeu nada do ensaio de seus amigos. 

- Eu também gostaria de fazer parte do espetáculo, mas não sou tão flexível. 

Ao ouvir o amigo, Paquita ficou pensativa; Ela não suportava ver seu querido 

peru triste. 

- Treine e você conseguirá - Ela disse, com a voz suave - sei que você é capaz 

de dar piruetas, então, vamos lá! 

Ao meio dia, Dedé começou a treinar. Ele levantou uma pata, depois a outra; 

endireitou a cabeça, abaixou e, à noite chagada a sua vez, Paquita o incentivou 

novamente: 

- Você será o mais belo dos perus, meu Dedé! 

Paquita soube falar com Dedé. O Peru se levantou brilhantemente sobre uma 

pata e manteve o equilíbrio... 

- Bravo, Dedé! - gritaram os espectadores, contentes. - Mais uma vez! Você é o 

melhor peru! 

Dedé não sabia se era o melhor, mas ele era, certamente, o mais feliz.  

      

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Dedé faz acrobacia”. 

 

2) Quem é Dedé? 

R. Dedé é um peru que quer fazer acrobacia. 
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3) Dedé observava seus amigos e falou “eu também gostaria de fazer parte do 

espetáculo,mas não sou tão flexível”. Ao ouvir o amigo, o que Paquita fez? 

R. Ao ouvir seu amigo, Paquita ficou pensativa, ela não suportava ver seu querido 

peru triste. 

 

4) O que Paquita disse para seu querido amigo? 

R. Paquita disse para ele treinar que conseguiria e que sabia que ele era capaz de dar 

piruetas. 

 

5) Ao meio dia Dedé começou a treinar. Como foi esse treino? 

R. O treino de Dedé começou ao meio dia, ele levantou uma pata, depois a outra. 

Endireitou a cabeça e abaixou. 

 

6) Paquita soube falar com o Dedé e deu-lhe confiança. Qual foi o resultado? 

R. O peru se levantou brilhantemente sobre uma pata e manteve o equilíbrio. 

 


