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A fera da meia-noite 

É meia-noite numa tenda escura. 

A girafa Giro e o hipopótamo Horácio dormem profundamente. Horácio está até 

roncando. 

Entre eles está o dinossauro Dino, que acabou de acordar. Ele escuta alguma 

coisa do lado de fora da tenda “O que é esse barulho?” ele pensa. 

Dino prende a respiração. Silêncio. Depois, o barulho novamente. 

- O que poderia ser? - ele se pergunta.  

O barulho está chegando mais perto. 

- Não é nada, é apenas o vento- ele murmura. Outra vez o barulho. 

- Horácio! Giro! Acordem! Tem alguma coisa lá fora - Dino sussurra. 

Eles continuam dormindo. 

Dino não consegue acreditar que os amigos dele dormem enquanto alguma 

coisa assustadora está fazendo barulho do lado de fora da tenda. O coração dele 

dispara e treme de medo. O que Dino pode fazer? 

Ele agarra a perna do Horácio e dá um chacoalhão nele. Horácio continua 

roncando. 

- Horácio! Giro! Tem um monstro lá fora! 

Dino fala mais alto. Ele balança a perna de Horácio novamente. 

Horácio ronca e de repente se levanta, sentando na cama. 

- Socorro! Um monstro! - ele grita. - Ele pegou a minha perna! 

 - Horácio! - exclama Dino. - fui eu, seu bobo! 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A fera da meia”. 

 

2) O que a girafa Giro e o hipopótamo Horácio fazem? 

R. Eles dormem profundamente. 

 

3) Entre eles, está o dinossauro Dino, que acabou de acordar. Ele escuta alguma 

coisa do lado de fora da tenda. O que ele faz? 

R. Dino prende a respiração e fica em silêncio.  

 

4)Dino chama os amigos quando continua ouvindo o barulho. Eles acordam para 

ajudar Dino? 

R. Eles continuam dormindo. Dino não consegue acreditar que os amigos dele 

dormem enquanto alguma coisa assustadora está fazendo barulho do lado de fora da 

tenda. 

 

5) Assustado e com medo, o que Dino faz para acordar Horário? 

R. Ele agarra a perna do Horácio e dá um chacoalhão nele. Horácio continua 

roncando. 

 

 


