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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Os latidos de Moreno 

Moreno pegou no sono ao lado do pai, durante a noite, enquanto a coruja 

cantava de alegria sob a lua, o cachorrinho abriu rapidamente um olho: Curiosos 

barulhos ressoaram não muito longe da sua casinha. Moreno ficou com medo, mas 

acordar seu papai estava fora de cogitação. Ele saiu da casinha em silêncio e 

percebeu a silhueta de Filu, o raposo espertinho que estava preparando um ataque ao 

galinheiro. O cachorrinho já tinha ouvido falar dele várias vezes, então resolveu fazer 

de tudo para expulsá-lo da fazenda. 

- Au!Au! - Moreno advertiu, dando os seus latidos mais terríveis. 

Gugu acordou, reconheceu a voz do seu filhote e correu rápido para junto dele. 

- Muito bem, Moreno! Você nem treinou ainda como espantar esse Filu 

malandro e já lhe deu um susto! Tenho certeza de muitas aulas de latido! 

 Logo depois, Moreno voltou a dormir, orgulhoso por já ter crescido um pouco. 

 

 

Questões 

1) Qual o título do texto? 

R. O título do texto é “Os latidos de Moreno”. 

 

2) Qual o nome do pai de Moreno? 

R. O nome do pai de Moreno é Gugu. 
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3) Quem cantava de alegria à noite? 

R. A coruja cantava de alegria sob a lua. 

 

4) Moreno acordou curioso. O que ele ouviu? 

R. Moreno ouviu barulhos não muito longe de sua casinha. 

 

5) Mesmo com medo o que Moreno fez? 

R. Mesmo com medo, Moreno saiu da sua casinha em silêncio e percebeu a silhueta 

de Filu. 

 

6) Quem era Filu? 

R. Filu era um raposo espertinho que estava preparando um ataque ao galinheiro. 

 

7) O que Moreno fez ao reconhecer o Filu? 

R. Moreno advertiu dando os seus latidos mais terríveis. 

 

8) Ao reconhecer os latidos do filhote o que Gugu fez? 

R. Ao reconhecer o latido do filhote o Gugu saiu correndo para junto do filhote. 

 

9) O que o Gugu falou para seu filhote? 

R. O Gugu falou “muito bem Moreno, você espantou esse Filu malandro e lhe deu um 

grande susto”. 

 


