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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Está chovendo tomates verdes! 

    Por todo o vilarejo, no dia de ontem, tomates verdes duros caíram do céu. 

    Alguns atingiram o topo dos telhados - Plaft! - e escorregaram para o chão. Alguns 

caíram - Plaf! - nas calçadas. Um bateu - Póin! - no relógio da prefeitura. 

    Outro caiu pulando - Toin! Toin! Toin! - pela rua principal, assustando os 

moradores que andavam por ali. E um Poft! - bateu na cabeça do Sr. Cavalo. Foi 

incalculável o estrago feito no cabelo dele. 

    - Eles estão vindo do espaço sideral? - pergunta a tucano solar, servindo café na 

lanchonete. 

    - O que podemos fazer? - pergunta a Sra. Tico quando as pessoas apanham a 

correspondência na agência do correio. 

    - Como pode acontecer uma coisa dessas? - todos querem saber. 

    O macaco Ivo dormiu até tarde naquela manhã. Ele está acordando lentamente, 

cansado, mas feliz pela sua última experiência. Ele decide ir à lanchonete para tomar 

o café da manhã. 

    “Mas o que é que está acontecendo?” ele pensa quando vê os moradores 

conversando e gesticulando por causa das notícias do mural. 

    - Vejam só que bagunça! - o Sr. Ptero diz, indicando todas aquelas coisas verdes 

caídas por ali. Ele vê Ivo aproximando-se do grupo. 

    - Ei, Ivo, você é um cientista. Sabe nos dizer o que aconteceu ontem aqui? - ele 

pergunta. 

    - Eu... Er, não faço a menor ideia! - Ivo engole seco. 

    Ele corre para casa, bastante desconcertado. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

 

2) Por todo o vilarejo, no dia de ontem, o que aconteceu? 

R. 

 

 

3) O que aconteceu quando o tomate bateu na cabeça do Sr. Cavalo? 

R. 

 

 

4) O que a tucano Solar pergunta, servindo café na lanchonete? 

R. 

 

 

5) O que Ivo pensa quando vê os moradores conversando e gesticulando por causa 

das notícias do mural? 

R. 

 

 

6) Quando o Sr. Ptero vê Ivo chegando, o que ele diz? 

R. 

 

 


