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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Um viajante clandestino 

Polo já havia visto várias vezes passarem trens com vagões cheios de animais. 

- Aonde será que estão indo? - perguntava a si mesmo o pônei, curioso. 

Até que um dia um trem parou na via e alguns cavalos desceram dele. Eles 

descansaram as patas no pasto e voltaram ao trem. Aproveitando a oportunidade, 

Polo rapidamente alcançou o passo de seus semelhantes e subiu num vagão de 

animais. O trem partiu o que deixou Polo muito feliz. Ele observava o campo através 

de um pequeno buraco quando um cavalo lhe perguntou: 

- Você foi treinado para aguentar um cavalheiro? 

- É... não! - Respondeu Polo. - Só fui montado por uma garotinha, isso conta? 

Todos os cavalos caíram na gargalhada. 

- Então, você não deveria está aqui. Nós vamos para um haras onde as pessoas 

montam nas nossas costas durante todo o dia. É extremamente cansativo! 

- Então, tenho que voltar para casa! – Exclamou polo. - Mas o que eu faço 

agora? Alguém pode me ajudar? 

 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Um viajante clandestino”.  
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2) Quando Polo via um vagão cheio de animais passando o que pensava? 

R. Ele se perguntava para onde será que eles estavam indo. 

 

3) Quando o trem parou na via e alguns cavalos desceram para descansar o que Polo 

fez? 

R. Polo aproveitou a oportunidade e rapidamente alcançou o passo de seus 

semelhantes e subiu num vagão de animais. 

 

4) Quando o trem partiu o que Polo observava através de um buraco? 

R. Observava o campo. 

 

5) O que o cavalo perguntou ao Polo? 

R. O cavalo perguntou para Polo se ele tinha sido treinamento para aguentar um 

cavalheiro 

 

6) O que Polo respondeu para o cavalo? 

R. Ele respondeu que não e que só foi montado por uma garotinha. 

 

7) Para onde os cavalos iam? 

R. Os cavalos iam para um haras onde as pessoas montariam nas suas costas 

durante todo o dia. 


