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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Os sonhos se tornam realidade 

- Que ótima noite de sono! - Exclama o Sr. Cavalo. - E que sonho eu tive! 

Nossa, foi super! Rápido como um raio, esperto, bonito, o melhor cavalo do 

mundo. E aquele camarada, o Zorro, é incrível! 

Ele se espreguiça. “Vou tomar café da manhã na lanchonete da tucana Solar e 

do pinguim Frili”, ele pensa. 

O Sr. Cavalo caminha até a lanchonete assobiando uma melodia alegre. 

Frili cumprimenta: 

- Oi, Sr. Cavalo! - quando ele entra. - O de sempre? - Ele pergunta, e o Sr. 

Cavalo faz que sim. Frili pega uma xícara de café e uma tigela de cereal com bananas 

e traz para o Sr. Cavalo. 

- Aposto que você está se sentindo realmente saudável esses dias - ele diz 

rindo para o Sr. Cavalo. 

- Bem, sim, estou - responde o Sr. Cavalo. - Mas por que você está me 

perguntando isso? 

- Ah, eu estava apenas notando que você parece estar... Bem mais cabeludo - 

Frili responde com gentileza. 

- É mesmo? Você notou alguma diferença? Eu tenho usado um óleo mágico 

para deixar a minha crina mais espessa. Ela estava ficando um pouco fina. - O 

Sr. Cavalo fica corado ao passar a mão nela. De repente ele se paralisa. 

Ele dá um pulo e corre para se olhar no espelho da parede. - Minha nossa! 

Olhem para mim! A minha crina está magnífica! - Ele exclama. 

- Parece que seu óleo é mágico! - Frili comenta, rindo. 
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- É um sonho se tornando a realidade! - Comemora o Sr. Cavalo. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que aconteceu durante o sono do Sr Cavalo? 

R. 

 

3) O Sr Cavalo se espreguiça e decide ir para onde? 

R. 

 

4) Quando o Sr. Cavalo entra na lanchonete, o que Frili pergunta a ele? 

R. 

 

5) Por que Frilli diz que acha que o Sr. Cavalo está se sentindo realmente saudável 

esses dias? 

R. 

 

6) O que o Sr. Cavalo diz que tem usado? 

R. 

 

7) O Sr. Cavalo fica corado ao passar a mão nela. De repente ele se paralisa. O que 

ele faz? 

R. 

 


