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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A fita métrica 

- O meu pai ganhou uma coisa legal de aniversario - o hipopótamo Horácio 

conta para a girafa Giro. 

- Puxa, o que é? - Giro pergunta. 

- Uma fita métrica - Horácio responde. - Veja. 

Horácio mostra para Giro uma caixa de metal brilhante e achatada. Ela tem 

uma espécie de língua que se estica da ponta. 

- Está vendo? É só puxar a fita - Horácio explica, puxando a língua de metal. - 

estas marcas mostram o comprimento das coisas. 

Giro e Horácio ainda não conhecem os números, mas isso não importa para 

eles. 

Horácio fica puxando a fita, que fica cada vez mais longa. Giro quer muito 

experimentar fazer isso! 

- Então, quando acabar, é só fazer isto! - Horácio diz dramaticamente. Ele 

aperta um botão amarelo ao lado da fita métrica. 

Zaaaapt! A fita escorrega de volta para dentro da caixa. Mas ainda resta um 

grande pedaço esticado. 

- Oh... Acho que eu quebrei a fita! - geme Horácio. 

- Deixe-me dar uma olhada - pede Giro. Ele aperta o botão e o restante da fita 

se enrola novamente.  

- Que sorte! - diz Giro - Posso experimentar? 

- Claro! – Horácio diz. 

Giro caminha em volta do jardim, esticando a fita para medir uma cadeira. 
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Trinta e doze! - ele exclama, como se conhecesse os números. 

Depois, ele aperta o botão mais uma vez para a fita se enrolar. - Puxa. Ainda 

bem que funcionou desta vez - ele se alegra. 

- É melhor colocá-la de volta no lugar agora - diz Horácio. - O papai vai chegar 

cedo lá em casa.  

Giro cai na risada. 

 

Questões 

 

1)Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A fita métrica”. 

 

2) O que o hipopótamo Horácio conta para a girafa Giro? 

R. Ele conta que seu pai ganhou uma coisa muito legal de aniversário.  

 

3)Horácio mostra para Giro uma caixa de metal brilhante e achatada. Como ela é?  

R. Ela tem uma espécie de língua que se estica da ponta. 

 

4) O que Horácio explica a Giro sobre as marcas na fita? 

R. Ele diz que as marcas mostram o comprimento das coisas. 

 

5) Quando Horácio aberta o botão amarelo ao lado da fita o que acontece? 

R. A fita escorrega de volta para dentro da caixa. 

 

6) Giro caminha em volta do jardim, o que ele faz? 

R. Ele fica esticando a fita para medir uma cadeira. 


