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Enluarado
Esse bicho, avô do lobo selvagem, não existe mais na terra, mas ainda pode ser
encontrado na lua, onde acabou chegando por acaso. Uma lenda conta que o
Enluarado ficava triste nas noites de luar. Era inimigo ferrenho do leão e, um dia
sonhou que a força dele vinha da lua, o que foi um erro, pois a força do leão vem do
sol. Reuniu, então, uma porção de animais, todos insatisfeitos com o rei dos animais.
Subiram um em cima do outro, erguendo uma ponte até a lua, onde pretendiam
neutralizar a força do rei. O leão, vendo a chance de se livrar do inimigo, sacudiu a
ponte e os animais caíram por terra. Mas o Enluarado, que ia lá na frente, ficou preso
para sempre no solo lunar.
João A. Carrascoza. Zoomâgicos.Belo
Horizonte.Formato Editorial,1997.

Questões

1) Qual é o título do texto?
R. O título do texto é “Enluarado”.

2) Esse bicho, avô do lobo selvagem, ainda existe na terra?
R. Não existe mais na terra, mas ainda pode ser encontrado na lua, onde acabou
chegando por acaso.

3) Uma lenda conta que o enluarado ficava triste nas noites de luar e era inimigo
ferrenho de quem?
R. O Enluarado era inimigo ferrenho do leão.

4) Enluarado reuniu então uma porção de animais. Qual era o sentimento desses
animais?
R. Todos estavam insatisfeitos com o rei dos animais.
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5) O que o Enluarado e os outros animais fizeram?
R. Subiram um em cima do outro, erguendo uma ponte até a lua.

6) O que eles pretendiam fazer?
R. Pretendiam neutralizar a força do rei.

7) O que o leão fez para se livrar do seu inimigo?
R. O leão vendo a chance de se livrar do seu inimigo, sacudiu a ponte e todos os
animais caíram por terra.

8) O que aconteceu com Enluarado?
R. Ficou preso para sempre no solo lunar.
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