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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A torre do Sr. Tico 

- Hoje é dia da torre! - A cobra Silvia exclama ao acordar. Ela se veste, toma o 

café e sai correndo. 

O Sr. Tico, o guarda do parque, convidou os amiguinhos para subirem no topo 

da torre de observação. Eles vão pedalando até lá e batendo papo. 

- Ali está! - Grita o hipopótamo Horácio. 

O caminho conduz à alta torre de madeira. O Sr. Tico acena para eles lá do alto, 

no céu. 

- Subam aqui! - Ele convida. - Vocês têm 200 degraus para subir! Boa sorte! 

Os amigos começam a subida, rindo e fazendo piadas. 

Quando chegam ao topo, todos estão sem fôlego. O Sr. Tico ri. Ele sobe aqueles 

degraus todos os dias. 

- Uau! - É tudo o que conseguem dizer ao olhar lá de cima. 

- Eu estou vendo a ilha Grande! - Grita a zebra Zig, apontando seu telescópio 

na direção da ilha. 

- Eu não estou conseguindo ver nada! - Diz Silvia, confusa. 

- Espere um pouco - Zig diz. - Use o meu telescópio! 

- Não é maravilhoso aqui em cima? - Ela se empolga. 

- Ainda não estou conseguindo ver muito - Silvia se queixa. 

De repente, Zig dá uma olhada em Silvia. 

- É claro que não, Silvia! Você se esqueceu de colocar os óculos esta manhã! - 

Ela ri. 

Silvia dá um tapinha na própria cabeça. 
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- Puxa vida! Eu estava com tanta pressa de chegar aqui... 

- Você só precisa voltando outra hora - ri o Sr. Tico. 

- Mas Com os óculos! – Os amigos gritam juntos. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A torre do Sr. Tico”. 

 

2) O que a cobra Silvia exclama ao acordar? 

R. “Hoje é dia da torre!” 

 

3) Quem é o Sr. Tico? 

R. O Sr. Tico é o guarda do parque. 

 

4) Como os amigos fazem para chegar a torre? 

R. Eles vão pedalando até lá e batendo papo. 

 

5) Para onde conduz o caminho que eles percorrem? 

R. O caminho conduz à alta torre de madeira. O Sr. Tico acena para eles lá do alto, no 

céu. 

 

6) Quantos degraus tem a torre do Sr. Tico? 

R. Tem 200 degraus para subir! 

 

7) Quando chegam ao topo, todos estão sem fôlego. O Sr. Tico ri. Por quê? 

R. Ele sobe aqueles degraus todos os dias. 
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8) Por que Silvia se queixa? 

R. Por que ela Ainda não está conseguindo ver muito. 


