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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O teste do esconderijo 

    Os amigos estão reunidos na porta do esconderijo. É uma pequena cabana na 

floresta que os pais construíram somente para as crianças. A portinha é pequena 

demais para adultos. Zig e Zag devem passar por um teste antes de poderem 

entrarem lá. 

    - Estou um pouco assustada - Zig cochicha para Zag. 

    - Eu também - Zag cochicha de volta. 

    - Vamos começar - a girafa Giro diz assumindo o controle. - Este é o teste de 

vocês: Vocês devem segurar a respiração por mais tempo do que Horácio. 

    As zebras ficaram tensas. Elas sabem que os hipopótamos podem ficar embaixo da 

água por muito tempo. 

    - Começa quando eu contar até três – Giro diz. - Um, dois, três! 

    Horácio, Zig e Zag tomam um grande fôlego e então param de respirar. Os olhos 

deles ficam arregalados. 

    De repente, Horácio cai numa grande risada: 

    - HUUU, HO-HO-HO-HO-HO! HUUU, HO-HO-HO! Não consegui me segurar! - ele 

diz ofegante e, todo mundo ri. 

    - Zig e Zag - Giro diz entusiasmado - Vocês passaram no teste! Agora, então, 

vocês prometem que já mais contarão para alguém a senha secreta? 

    - Sim - diz Zig concordado nervosa. 

    - Sim - diz Zag. As gêmeas parecem bastante sérias. 

    - Muito bem, a senha secreta é: cueca. 
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    Todo mundo se mata de rir, especialmente Zig e Zag. Depois, cada um deles se 

arrasta para dentro. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O teste do esconderijo”. 

 

2) Onde os amigos estão reunidos? 

R. Os amigos estão reunidos na porta do esconderijo. 

 

3) Como é o esconderijo? 

R. O esconderijo é uma pequena cabana na floresta que os pais construíram somente 

para as crianças. 

 

4) O que mais foi feito para que os adultos não entre na cabana? 

R. A porta é pequena demais para que os adultos não possam entrar. 

 

5) Para entrar pela primeira vez na cabana o que eles têm que fazer? 

R. Eles devem passar por um teste antes de poderem entrarem na cabana. 

 

6) Como as gêmeas Zig e Zag se sentem? 

R. Elas estão um pouco assustadas. 

 

7) Qual o teste que as zebrinhas tinham que participar para entrar na cabana? 

R. O teste das zebrinhas era prender a respiração por mais tempo do que Horácio. 
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8) Por que as zebras ficaram tensas? 

R. As zebras ficaram tensas porque elas sabem que os hipopótamos podem ficar 

embaixo da água por muito tempo. 

 

9) As zebrinhas passaram no teste, qual o próximo passo? 

R. Agora elas têm que prometer que jamais contarão para alguém a senha secreta. 

 


