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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Arremesso de barriga 

A girafa Giro e o hipopótamo Horácio estão brincando no computador da mãe 

de Giro. 

- Vamos brincar de arremesso de barriga? - Giro pergunta. 

- O que é isso?  - Horácio quer saber. 

Giro explica: 

- É como o tênis. Você se movimenta para a bola ser arremessada da sua 

barriga, de volta para o outro jogador. Você ganha um ponto cada vez que arremessa 

a bola com a barriga. 

- Parece ótimo jogo! - diz Horácio. - Deve ser bem mais divertido do que 

computadores - ele acrescenta. 

Horácio salta da cadeira e cospe nas mãos. 

- Eu vou ser ótimo nisso! - Ri ele, esfregando as mãos e dando tapinhas na 

barriguinha redonda. 

- Vamos, Giro! Eu vou vencer você! - Ele cai na risada. Giro parece confuso. 

- Eu preciso explicar uma coisa - Ele diz com dificuldade. 

- Apenas jogue, Giro - Provoca Horácio. - Você sabe que vai perder! 

Giro fica olhando para Horácio com os olhos arregalados. Ele não sabe o que 

diz. 

- Eu tenho uma arma secreta! - Ri Horácio, e novamente dá uns tapinhas na 

barriga. 

- Ah, Horácio, o que nós jogamos é isso aqui – Giro diz apontando para o 

computador. 

- Então você quer dizer que é um jogo de computador? 
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- Horácio pergunta. 

Giro faz que sim. 

Horácio dá uma risada de hipopótamo: 

- HUUU, HO-HO-HO-HO-HUUU, HO-HO-HO-HO! 

- Horácio você é maluco! – Giro pergunta, rindo. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Onde Giro e o Horácio estão brincando? 

R. 

 

3) Que brincadeira Giro propõe a Horácio? 

R. 

 

4) Como é a brincadeira que Giro explica? 

R. 

 

5) O que Horácio acha do jogo? 

R. 

 

6) Giro diz a Horácio que precisa explicar uma coisa a ele, o que é? 

R. 


