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Crash-bam-bum! 

Os amiguinhos estão no esconderijo esta tarde. 

- Preciso ir para casa agora - a girafa Giro diz. - A minha tia e o meu tio estão 

vindo da Ilha Grande para jantar com a minha família. Ele sai. Mas num segundo está 

de volta. 

- Venham ver! - ele grita. - Uma tempestade está se aproximando! - Eles 

correm para fora. Altas nuvens brancas se espalham no céu. Abaixo delas, nuvens 

negras se acumulam. 

- Estão vendo cortina escura de nevoeiro no céu? - pergunta Giro. - Isso é 

chuva caindo.  

- Ela está vindo para este lado? - pergunta a ovelha Babi. 

- Pode apostar. Aquelas nuvens brancas altas são chamadas de cumulonimbus, 

e podem indicar que uma tempestade está chegando - diz Giro. 

- Ai eu tenho medo de raios e trovões! - diz a zebra Zig. Zag concorda nervosa. 

- Vamos embora! - grita o dinossauro Dino. - Eu não quero me molhar! 

Eles saltam nas bicicletas e pedalam velozes para casa.  

Giro chega em casa bem no momento em que os tios então tocando a 

campainha.  

- Ei, Giro! - Eles dizem quando Giro aparece, e cada um lhe dá um grande 

abraço. Então, um enorme clarão de raio e o estampido de um trovão os fazem dar 

um pulo. Começa a chover forte. 

- Vamos entrar! - Giro grita. 

A mamãe abre a porta e diz: 

Lar doce lar! E bem a tempo! Bem-vindos! 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Crash-Bam-Bum!”. 

 

2) Onde os amiguinhos estão esta tarde? 

R. Os amiguinhos estão no esconderijo. 

 

3) Por que a girafa Giro precisa ir para casa? 

R. Porque a tia e o tio dele estão vindo da Ilha Grande para jantar com a sua família. 

 

4) Giro sai, mas num segundo está de volta. O que ele quer mostrar aos amigos? 

R. Ele quer mostrar aos amigos que uma tempestade está se aproximando, e eles 

correm para fora.  

 

5) Como Giro diz que são chamadas as nuvens brancas altas? 

R. Ele diz que aquelas nuvens brancas altas são chamadas de cumulonimbus, e 

podem indicar que uma tempestade está chegando. 

 

6) Do que Zig e Zag têm medo?  

R. Elas têm medo de raios e trovões. 

 

7) Os amigos saltam nas bicicletas e pedalam velozes para casa. Quando Giro chega 

em casa quem está lá? 

R. Giro chega em casa bem no momento em que os tios então tocando a campainha.  

 

8) Enquanto os tios de Giro o abraçam, o que acontece?  

R. Um enorme clarão de raio e o estampido de um trovão os fazem dar um pulo. 

Começa a chover forte. 


