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O bebê está chegando 

    O pinguim Frili e a tucana Solar estão muito felizes. Eles logo vão ganhar um 

filhinho! 

    Eles fecham a lanchonete para levar o ovo até a Dra. Cocoró para um check-up. 

    - Como estão os orgulhosos papai e mamãe? - ela pergunta quando eles chegam à 

clínica. 

    - Nós estamos ótimos. É claro que estamos muito ansiosos para ter o bebê! - 

exclama Solar, delicadamente desembrulhando um cobertor amassado que cobre um 

grande ovo. - Nós até já escolhemos um nome que adoramos! - Frili comenta 

radiante. 

    - Verdade? - sorri a Dra. Cocoró. - Qual é? 

    - Nós achamos melhor manter em segredo até o nosso filhinho chocar - Solar dá 

um sorriso - mas isso certamente é difícil 

    - Bem, todos nós saberemos logo - diz a Dra. Cocoró. Ela pega o estetoscópio e 

ausculta cuidadosamente o ovo. 

    - Uma forte batida do coração! - ela diz abraçando Solar e sorrindo para Frili. - 

Acho que seu filhinho logo quebrará a casca. 

    - Mal podemos esperar, mas teremos que fazer isso - suspira Frili enquanto, 

carinhosamente, embrulha o ovo no cobertor novamente. 

    - Até logo! Obrigado pela consulta - eles agradecem enquanto vão saindo do 

consultório da Dra. Cocoró e caminhando de volta para a lanchonete. 

    Você tem ideia de qual será o nome do bebê? 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Um bebê está chegando”. 

 

2) Por que o pinguim Frili e a tucano Solar estão muito felizes? 

R. Eles estão felizes porque eles logo vão ganhar um filhinho. 

 

3) Onde o papai e mamãe levam o ovo para ver se estava tudo bem? 

R. Eles levam seu ovo à clínica da Dra. Cocoró, delicadamente desembrulhando um 

cobertor amassado. 

 

4) Frili diz a Dra. Cocoró que eles até já escolheram um nome que adoraram. Qual é 

o nome do filhinho deles? 

R. Eles acharam melhor manter em segredo até o filhinho chocar. 

 

5) A Dra. Cocoró pega o estetoscópio e ausculta o ovo, o que ela diz aos papais? 

R. A doutora diz que tem uma forte batida do coração, e que acha que seu filhinho 

logo quebrará a casca. 


