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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Caça a objetos 

A família Dino chega cedo à área de acampamento. Está um lindo dia de 

primavera. 

- Ai vem os moradores! - o dinossauro Dino exclama quando vêm chegando 

com suas cestas de piquenique. 

- Bem-vindos à nossa área de acampamento! - o Sr. Dino exclama. - Para 

começar, vamos fazer uma caça a objetos! 

Ele entrega a cada família uma lista de coisas para encontrar e uma sacola para 

colocá-las. 

- Lá vamos nós! - o Sr. Dino grita. - A família que encontrar primeiro todos os 

itens da lista receberá um prêmio! - As famílias correm para caça. 

- Vamos ver: “um graveto bifurcado” - lê a mamãe Hipopótamo. 

- “Três folhas diferentes” - lê o Vovô Dino. 

- “Uma pedra preta e outra branca” - lê o Sr. Zebra. 

A área de acampamento se enche de moradores procurando todas essas coisas. 

Gritos de “achei!” e “peguei!”  e muitas risadas se espalham no ar. 

- Onde podemos encontrar um pedaço de barbante? 

- Pergunta a ovelha Babi. - É impossível! 

- Aqui! Aqui! - grita Bebé, agitando a chupeta, presa no carrinho de Bebé com 

um barbante. 

- Vivaaa! Meu herói! - grita Babi. - Já temos tudo da lista! 

- A família ovelha é a vencedora! - grita o Sr. Dino. 

- Este bolo delicioso é de vocês! 
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- Bebé, você ganhou para nós! - Babi dá uma risadinha e todos aplaudem e 

comemoram. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Caça objetos”. 

 

2) Como está o dia, na área do acampamento? 

R. Está um lindo dia de primavera. 

 

3) O que Dino diz para os moradores quando eles vêm chegando com suas cestas de 

piquenique? 

R. Ele fala para que sejam todos bem-vindos à área de acampamento! E que para 

começar, iriam fazer uma caça a objetos! 

 

4) O que ele entrega a cada família? 

R. Ele entrega a cada família uma lista de coisas para encontrar e uma sacola para 

colocá-las. 

 

5) A família que encontrar primeiro todos os itens da lista receberá o que? 

R. Um prêmio! 

 

6) Quem foi a família vencedora do jogo caça objetos? 

R. A família ovelha é a vencedora! 

 

7) Qual foi o prêmio que a família ganhou? 

R. Um delicioso bolo. 


