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O belo adormecido 

    Está na hora de dormir. O Sr. Cavalo está de pijama, escovando os dentes. 

    - Já faz tempo que eu estou colocando algumas gotas desse óleo mágico para 

cabelo na minha crina todas as noites. 

    Ele fica se olhando bem perto do espelho, virando a cabeça para um lado e para o 

outro. 

    - Acho que o meu cabelo está crescendo novamente! - Ele comenta, feliz. 

    - Vamos lá, aqui vai o tratamento desta noite – Ele diz, espalhando algumas gotas 

do óleo mágico na crina e esfregando. Ele vai para cama. Logo, está quase dormindo. 

Mas então ele tem uma ideia. 

    - Talvez eu deva colocar um pouco mais de óleo mágico. Isso faria a minha crina 

crescer mais rapidamente? 

    O Sr. Cavalo volta ao banheiro e espalha mais um pouco de óleo. 

    Depois, ele sobe na cama. 

    Entretanto, mais uma vez, bem quando está quase dormindo, ele se levanta. 

    - Talvez só mais um pouquinho - Ele murmura. Lá vai ele para o banheiro 

novamente. 

    E, em seguida, volta arrastando os pés para a cama. 

    - Hummm. Agora eu posso realmente aproveitar o meu sono de beleza! - Ele sorri 

e, em poucos minutos, já está roncando. 

    E com o que ele sonha? Ele é o lindo cavalo que Zorro usa para cavalgar nos 

filmes. Com uma longa e esvoaçante crina, é claro! 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R.O título do texto é “O belo adormecido”. 

 

2) O que o Sr. Cavalo está passando em sua crina todas as noites? 

R. Já faz tempo que ele está colocando algumas gotas de um óleo mágico para cabelo 

na sua crina todas as noites. 

 

3) Quando o Sr. Cavalo fica se olhando no espelho, o que ele está achando? 

R. Ele acha que o seu cabelo está crescendo novamente! 

 

4) Que ideia o Sr. Cavalo tem, quando percebe que seu cabelo está crescendo? 

R. Ele pensa que talvez deva colocar um pouco mais de óleo mágico. Isso faria a sua 

crina crescer mais rapidamente. 

 

5) Quando vai dormir, o que ele sonha? 

R. Ele sonha que é o lindo cavalo que Zorro usa para cavalgar nos filmes. Com uma 

longa e esvoaçante crina, é claro! 


