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A corrida do Sr. Cavalo
O Sr. Cavalo está de pijama na cama, lendo sua revista favorita. A revista é
toda sobre corridas de cavalo. Está repleta de fotos e historias dos campeões.
- Que vida emocionante a dos cavalos de corrida! - ele murmura a si mesmo,
apagando a luz e se ajeitando no travesseiro. Em poucos momentos, adormece.
Ele sonha que é um cavalo de corrida no campeonato mundial.
Bang! A pistola dá o tiro, marcando a saída. Ele galopa o mais rápido que pode,
saltando sobre obstáculos e poças de água e ouvindo os outros cavalos em seu
encalço.
- Mais rápido! Mais rápido! - Ele grita.
A multidão está gritando e aplaudindo.
- Vamos, mais rápido! - Ele grita para si mesmo.
O coração dele acelera e as pernas se estendem para dar longos passos. Ele
está esbaforido, quase sem fôlego.
- É por aqui! Agora só falta alcançar a linha final! - Ele exclama, vendo-a se
aproximar na direção dele. Os cascos estrondam na pista de corrida.
Ele vence!
- Viva! - Ele grita. - Sou o novo Campeão Mundial de corridas de cavalo! - Ele
cai da cama com um estrondo.
- Que corrida! – Ele diz, emaranhado em seu cobertor.
- Eu venci!
Ele sente como se fosse verdade.

Questões

1) Qual é o titulo do texto?
R. O título do texto é “A corrida do Sr. Cavalo”.
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2) O Sr. Cavalo está de pijama na cama, lendo sua revista favorita. Sobre o que é a
revista?
R. A revista é toda sobre corridas de cavalo. Está repleta de fotos e historias dos
campeões.

3) O que o Sr. Cavalo murmura para si mesmo?
R. Ele murmura que vida emocionante é a dos cavalos de corrida.

4) Com o que o Sr. Cavalo sonha?
R. Ele sonha que é um cavalo de corrida no campeonato mundial.

5) No sonho do Sr. Cavalo, como é a corrida em que ele participa?
R. Ele galopa o mais rápido que pode, saltando sobre obstáculos e poças de água e
ouvindo os outros cavalos em seu encalço.

6) O Sr. Cavalo, em seu sonho, consegue ser o vencedor da corrida?
R. Ele vence.

7) O que acontece com o Sr. Cavalo, quando ele diz que é o novo Campeão Mundial
de corridas de cavalo?
R. Ele cai da cama com um estrondo.

8) Como o Sr. Cavalo se sente ao acordar de seu sonho?
R. Ele sente como se fosse verdade.
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