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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Dino se surpreende 

    O dinossauro Dino está deitado de barriga para baixo na doca. Abaixo dele, na 

água, minúsculos peixes estão nadando. 

    - Oi, peixinhos - ele murmura. 

    Ela parte uma casca de pão em migalhas e as espalha na água. 

    - Vocês devem estar com fome! - ele diz, no momento em que eles se aglomeram 

na superfície e começam a mordiscar as migalhas. 

    Ele joga mais algumas e os peixinhos continuam a comer. 

    De repente, todos os peixinhos param de comer. Em um segundo, eles nadam 

para longe, formando uma veloz nuvem escura de minúsculos corpos. 

    - Puxa! O que aconteceu? - pergunta-se Dino - Será que os assustei? 

    Dino fica olhando para a água. Então, um peixe gigante nada bem embaixo dele e 

desaparecem sob a doca. 

    - HIC! - espanta-se Dino. Ele ficou assustado, embora o peixe gigante nem tivesse 

prestado atenção nele. 

    O peixe gigante vai ao local onde estavam os peixinhos. Dino se afasta da beirada 

da doca, com medo, mas continua observando. O peixe sobe, vê as migalhas de pão 

flutuando na água e, com uma batida da cauda, espalha tudo. 

    - Minha nossa! - grita Dino. 

    - Os pequeninos se assustam facilmente - o peixe gigante diz, de repente - Sou 

grande demais e os meus dentes são enormes. Veja! 

    - Não admira que os peixinhos tenham fugido! - Dino toma fôlego, tentando se 

acalmar - Você e um peixe imenso! - ele diz, balançando a cabeça. 
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    - É difícil fazer amigos - o peixe reclama - Você está com medo de mim? Você seria 

meu amigo? 

    Tão depressa quanto apareceu, o peixe gigante vai deslizando para águas mais 

profundas e escuras. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que o dinossauro Dino está fazendo? 

R. 

 

3) Abaixo de Dino, o que há na água? 

R. 

 

4) O que ele pensa quando joga migalhas de pão na água? 

R. 

 

5) O que acontece quando ele joga mais algumas e os peixinhos continuam a comer? 

R. 

 

6) Como Dino se sente quando um peixe gigante nada bem embaixo dele e 

desaparecem sob a doca? 

R. 
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7) Por que Dino diz ao peixe gigante que entendia que os peixinhos tivessem fugido? 

R. 

 

 


