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A lanchonete de Frili e Solar 

    Está muito frio hoje. A girafa Giro, o dinossauro Dino e o hipopótamo Horácio vão à 

lanchonete tomar chocolate quente. 

    - Saiam do frio! - recepciona-os a tucano Solar. Ela é da América do sul, onde os 

grãos de café e de cacau crescem em quentes verões. 

    - Pegam uma cadeira - acrescenta o pinguim Frili. 

    Ele também vem da América do Sul, mas de um lugar onde a temperatura é bem 

mais fria. 

    - O que vocês querem? Chocolate quente ou sorvete? - Frili pergunta. 

    Os amigos se arrepiam, riem e pedem chocolate quente. 

    - Por que você resolveu morar aqui, Solar? Não está terrivelmente frio para você? - 

Pergunta Giro. Solar sorri. 

    - Quando Frili e eu nos conhecemos, nós nos apaixonamos e nos casamos. Viemos 

para a Ilha dos Pirilampos em nossa lua de mel. Nós gostamos tanto daqui que 

decidimos ficar e abrimos a nossa lanchonete. 

    Adoramos fazer lanches, café e chocolate quente. Nós nos sentimos muito felizes 

aqui. Mesmo no inverno. 

    - Sabem de uma coisa? - Frili diz enquanto traz suas xícaras fumegantes. - Nós 

vamos ter um bebê! 

    - Que legal! - dizem os amigos. 

    - Vocês já escolheram um nome? - pergunta Giro. 

    - Sim, mas não vamos contar - Solar diz sorridente. 

    - Vocês logo saberão. 
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    Qual será? 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A lanchonete de Frili e Solar”. 

 

2) Quem são Frili e Solar? 

R. Frili é o pinguim e Solar é a tucano, eles são os donos da lanchonete. 

 

3) Quem foi a lanchonete para tomar chocolate quente? 

R. A girafa Giro, o dinossauro Dino e o hipopótamo Horácio foram à lanchonete tomar 

chocolate quente. 

 

4) Quem pediu para os amigos entrarem na lanchonete? 

R. A tucano Solar, foi ela quem os recepcionou. 

 

5) Onde vivia a tucana Solar antes de casar com o pinguim Frili? 

R. A tucano Solar é da América do sul. 

 

6) O que Frili pergunta para Giro e o hipopótamo Horácio? 

R. Frili pergunta o que eles irão tomar, chocolate quente ou sorvete. 

 

7) O que a tucano diz a Giro? 

R. Solar conta que quando ela e Frili se conheceram, se apaixonaram e casaram. 

Conheceram a Ilha dos Pirilampos em sua lua de mel. Decidiram morar lá, e que é 

feliz mesmo no tempo frio. 
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8) Qual novidade Frili conta para os amigos? 

R. Frili conta que eles terão um bebê! 

 

9) O que Solar diz, Quando Giro pergunta se eles já haviam escolhido o nome do 

bebê? 

R. Solar diz que já escolheram o nome, porém não irão contar, pois eles logo 

saberão. 

 

 


