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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A noite do show de talentos 

É a noite do show de talentos, o vilarejo inteiro está assistindo ao show. Está 

sendo uma grande noite! 

- Por último, o hipopótamo Horácio! - O Sr. Cavalo anuncia. 

A multidão aplaude e vibra. Horácio entra no palco e faz uma reverência. 

- Lá vai! - ele diz. 

Horácio treinou duro para sua apresentação. Ele decidiu equilibrar pratos 

chineses em varetas. Ele equilibra um, dois, três pratos nas varetas, suando de 

nervoso. Isso é muito difícil! A multidão enlouquece. 

- Vai Horácio! Vai, Horácio! - eles incentivam. - Devagar, Horácio - acrescenta 

um quarto prato e depois um quinto. 

De repente ele sente que vai espirrar. 

“Ah não!”, - ele pensa - "Os pratos estão todos no alto" 

- Aaah - aaah - aaah... TCHIM! - Ele explode. 

Todos os pratos se estraçalham no chão se espalham em mil pedaços. 

- Oooh! - a multidão murmura. Horácio fica paralisado, depois assoa o nariz, faz 

uma reverência e grita “tchã-ram!”, como se tudo fosse parte da apresentação. A 

multidão aplaude novamente! 

- Acho que já temos um vencedor, não temos? - O Sr. Cavalo anuncia, e a 

multidão exclama numa só voz: 

- Sim! 

Horácio vence o show de talentos! 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Na noite do show de talentos, quem está assistindo ao show? 

R. 

 

3) Como a multidão reage quando o hipopótamo Horácio entra no palco? 

R. 

 

4) Horácio treinou duro para sua apresentação. Ele decidiu equilibrar pratos chineses 

em varetas. Como ele faz? 

R. 

 

5) Devagar, Horácio acrescenta um quarto prato, e depois um quinto. O que ele sente 

nesse momento? 

R. 

 

6) Os pratos estão todos no alto e ele espirra! O que acontece? 

R. 

 

7) Horácio fica paralisado, depois assoa o nariz, faz uma reverência e como age? 

R. 

 

8) Quem foi o vencedor do show de talentos? 

R. 


