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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A moeda que desaparece 

O hipopótamo Horácio adorou o truque de mágica da cobra Silvia. Ele está 
aprendendo um agora. 

- Senhoras e senhores! - ele começa fazendo uma reverência para os 
amiguinhos no esconderijo. - Por favor, observem a moeda brilhante na minha mão. 

- E ele a exibe a todos. - Eu vou fazer com que ela desapareça num passe de 
mágica, apenas esfregando-a no meu cotovelo - diz Horácio. 

Ele a esfrega no cotovelo esquerdo. 

A moeda cai sobre a mesa em frente a ele. 

- Ho-ho! – ele diz, e os amigos dele murmuram. 

Ele apanha a moeda com a mão direita e a coloca na esquerda. Depois, põe a 
mão direita na orelha, como se estivesse escutando alguma coisa, e esfrega o 
cotovelo direito. 

- Abracadabra! Alakazan! – ele grita.  

Ele abre as duas mãos: Estão vazias! 

- Uau! Fantástico! - Os amigos dele exclamam. 

- Como você fez isso? - Pergunta a cobra Silvia. 

- Vou mostrar para vocês, se prometerem não contar nada para nenhum adulto 
- Horácio cochicha. Todos prestam atenção.  

- Eu fingi que passei a moeda para minha mão esquerda, mas, na verdade, eu a 
deixei na minha mão direita. Então, quando coloquei a minha mão na orelha e 
esfreguei o meu cotovelo, derrubei a moeda nas costas da minha camisa. É fácil 
quando a gente trina bastante! - Ele diz. 

- Pareceu mesmo uma mágica para mim! – ri Silvia. 

- Espero conseguir fazer isso tão bem quanto você! 

 

Questões 
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1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O hipopótamo Horácio adorou o truque de mágica da cobra Silvia. Ele está 
aprendendo um agora. Com o que ele faz o truque? 

R. 

 

3) O que ele pretende fazer com a moeda? 

R. 

 

4) Ele apanha a moeda com a mão direita e a coloca na esquerda. Depois, põe a mão 
direita na orelha, como se estivesse escutando alguma coisa, e esfrega o cotovelo 
direito. O que acontece depois? 

R. 

 

5) O que os amigos acham do truque? 

R. 

 

6) Quando a cobra Silvia pergunta como ele fez aquilo, o que ele responde? 

R. 

  

7) Como Horácio explica o truque? 

R. 

 

 


