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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

O alto-falante chifre de boi do Sr. Cavalo 

O Sr. Cavalo, o prefeito, vibrava de entusiasmo. A Sininho acabava de chegar. A 
capitã Vacôncia aporta a balsa cuidadosamente. Então ela grita para ele:  

- Olá, ai na terra! Nós temos um pacote para você! 

- Eu sei! - grita o Sr. Cavalo - É o meu chifre de boi!  

- Para que você quer um chifre de um boi? - pergunta a cobra Silvia, parada ali 
perto. 

- Não é um chifre de boi de verdade, minha cara - sorri o prefeito - Ele é chamado 
assim porque tem a forma parecida com a dos chifres dos bois, mas, quando se fala 
dentro dele, a voz fica mais alta. 

Silvia sabe quanto o Sr. Cavalo adora fazer discursos.  

- Ah, entendi! - ela diz. - Você tem o caixote de sabão para ficar em cima e todo 
poder vê-lo melhor. Agora, com o chifre de boi, todo mundo certamente ouvirá. 

- Exatamente! - sorri o Sr. Cavalo, feliz. A capitã Vacôncia desce da Sininho e 
entrega um ao Sr. Cavalo um pacote de formato estranho. Ele rasga o embrulho e 
admira o seu novo alto-falante. 

- Não é uma beleza? - ele pergunta, alisando-o. 

- Sem dúvida - sorri Silvia. 

- Venha aqui - ele chama Silvia, sorrindo para ela - experimente, afinal você é a 
minha consultora de discursos. 

Silvia coloca aparte menor do alto-falante na boca e, com um som de voz formal, 
grita: 

- Atenção! Atenção! O chifre de boi do Sr. Cavalo chegou! 

Portas e janelas se abrem de repente e os moradores se esticam para ver o que 
está acontecendo. 

- Acho que funcionou! - ri o Sr. Cavalo.  

- Pode apostar! - comenta Silvia. - Não vejo a hora realmente escutar o seu 
próximo discurso! 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Por que o Sr. Cavalo vibrava de entusiasmo? 

R. 

 

3) Qual a resposta do Sr. Cavalo quando a cobra Silvia pergunta, para que ele quer um 
chifre de boi? 

R. 

 

4) O que o Sr. Cavalo faz assim que pega o pacote de formato estranho? 

R. 

 

5) O Sr. Cavalo chama Silvia para experimentar, o que ela faz com o chifre de boi? 

R. 

 

6) Quando Silvia grita pelo alto-falante o que acontece? 

R. 

 

7) O que o Sr. Cavalo acha daquela situação? 

R.  


