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A planta misteriosa do vovô de Dino 

 

O dinossauro Dino e o Vovô estão fazendo jardinagem. 

- Vamos conferir a nossa planta misteriosa - Diz o vovô, indo para os fundos da 
horta. 

- Estou louco para saber sobre a planta misteriosa! - Dino fala sozinho. 

- Ei, brotou! - Gritou o Vovô. 

Dino corre para dar uma olhada. 

- É só uma planta com folinhas pequenas! - Dino diz. 

- Você saberia me dizer agora o que é? - Pergunta o Vovô. 

- Não, mas estou vendo alguma coisa redonda e alaranjada. - Dino diz, 
apontando para um dos brotos em uma haste. 

- Você é muito esperto! Mas eu não vou dizer... Você terá mais diversão desse 
modo! - Ri o Vovô. 

 - Vamos colocar água para que ela cresça um pouco mais - Ele continua. 

Dino pega o regador e rega a planta. Ele adora ajudar as coisas crescerem! Ele 
se pergunta: “O que poderia ser a planta misteriosa?”. Você sabe? 

 

Questões 

 

1) Qual é o titulo do texto? 

R. O titulo do texto é “A Planta misteriosa do Vovô de Dino”. 

 

2) O que o Dinossauro Dino e o Vovô estavam fazendo? 

R. Dino e o Vovô estavam fazendo jardinagem. 
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3) O que o Vovô diz indo para o fundo da horta? 

R. Vamos conferir a nossa planta misteriosa.  

 

4) O que o Dino fala sozinho? 

R. “Estou louco para saber sobre a planta misteriosa!”  

 

5) Quando o vovô gritou, o que Dino fez? 

R. Dino corre para dar uma olhada. 

 

6) O que Dino diz quando vê que a plantinha brotou? 

R. Ele diz que é só uma planta com folinhas pequenas! 

 

7) O vovô pergunta se Dino já sabe o que é a planta, o que Dino responde? 

R. Ele diz que Não, mas estou vendo alguma coisa redonda e alaranjada.  

 

8) O vovô conta a Dino o que é a planta? 

R. Não, ele diz que Dino é muito esperto! Mas eu não disse... pois assim ele terá 
maior diversão desse modo. 

 

9) O que Dino se pergunta? 

R. O que poderia ser a planta misteriosa. 
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