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Nem um pouco divertido 

O granizo não foi só diversão. 

- Coitada da minha horta! - lamenta Dino. O granizo arrancou folhas dos pés de 

legumes dele. Alguns ficaram mergulhados em lama. 

- Faremos o possível para melhorarem - o vovô diz.  

No vilarejo, a tucana Solar e o pinguim Frili estão tentando consertar o guarda-

sol do lado de fora da lanchonete. O vento o derrubou durante a tempestade de 

granizo. 

- Nunca vi nada igual no lugar de onde eu venho! - Solar comenta, admirada.  

Frili ri e diz: 

- Eu já vi muito granizo, mas a tempestade de ontem foi ruim. 

O macaco Ivo está olhando para seu barco a remo no porto. 

- Coitado do meu barco. O granizo estragou toda a pintura dele! 

A tinta vermelha brilhante que cobria a parte de dentro do barco de Ivo já era! 

O Sr. Ptero está em frente à loja de variedades dele. O toldo estava 

completamente rasgado sobre a porta principal. 

- Veja isso - ele diz ao Sr. Cavalo, o prefeito. - O granizo o despedaçou todo. 

A capitã Vacôncia toca o apito enquanto a balsa sininho para no porto. 

- O nosso sino de bronze foi danificado pelo granizo - ela diz, mostrando-o ao 

Sr. Cavalo. - As pedras de granizo provocaram pequenos amassados nele, mas ainda 

toca bem - ela sorri, fazendo o sino ressoar. 

- As coisas logo ficarão bem! - diz o Sr. Cavalo, aliviado porque todos os 

problemas podem ser consertados.  
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Nem um pouco divertido”. 

 

2) O que lamenta Dino?  

R. Ele lamenta porque o granizo arrancou folhas dos pés de legumes dele. Alguns 

ficaram mergulhados em lama. 

 

3) O que Solar comenta admirada?  

R. Ela comenta que nunca viu nada igual no lugar de onde ela vem. 

 

4) O macaco Ivo está olhando para seu barco a remo no porto. O que aconteceu com 

o barco? 

R.  A tinta vermelha brilhante que cobria a parte de dentro do barco de Ivo já era. 

 

5) O Sr. Ptero está em frente à loja de variedades dele, como estava o toldo da loja? 

R. O toldo estava completamente rasgado sobre a porta principal. 

 

6) A capitã Vacôncia toca o apito enquanto a balsa sininho para no porto. O que foi 

danificado? 

R. O sino de bronze foi danificado pelo granizo. 

 

7) O que o Sr. Cavalo fala para todos? 

R. Ele diz que as coisas logo ficarão bem.  

 


