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Parquinho ou balsa? 

    Os amigos estão sentados no esconderijo, decidindo o que vão fazer. 

    - Vamos ao parquinho - diz o hipopótamo Horácio. Ele adora o escorregador. 

    - Ou a gente poderia esperar a chegada da balsa - diz Giro. - Toda tarde, ela chega 

quando o ponteiro pequeno do meu relógio aponta o 4. 

    - Vocês lembram que eu ganhei o concurso dando o nome da Sininho? - Ele 

pergunta orgulhoso. 

    - Sim! - todos eles gritam. - Você vive nos falando. 

    - Por que a gente não espera a chegada da balsa hoje e brinca no parquinho 

amanhã? - sugere a ovelha Babi, que gosta que todos se deem bem. 

    Os amiguinhos concordam. Assim, todo mundo fica feliz. 

    Na doca, Giro, a girafa, grita: 

    - Lá vem a sininho! - O motor vai batendo e ela forma ondas conforme se 

aproxima barulhenta da Ilha dos Pirilampos. 

    A capitã Vacôncia atraca a balsa. O Sr. Ptero, dono da loja de variedades, está ali 

parado na doca, esperando alguma coisa. De fato, a capitã Vacôncia entrega a ele 

uma caixa comprida. 

    - As suas pipas chegaram, bem a tempo para a temporada de pipas. 

    - Pipas! - exclamam os amigos. 

    - Sim, pipas - sorri o Sr. Ptero. - Nós vamos ter uma promoção de pipas em três 

dias. Espero que passem por lá! 

    - Sim! Claro! Pode deixar! Gritam os amigos. 

    Iupiiiiii! Já está quase na hora da temporada de pipas novamente! 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Parquinho ou Balsa”. 

 

2) O que os amigos estão fazendo no esconderijo? 

R. Os amigos estão sentados no esconderijo decidindo o que vão fazer. 

 

3) Para onde o hipopótamo Horácio quer ir? 

R. Horácio quer que todos vão ao parquinho, ele adora o escorregador. 

 

4) Giro diz que eles poderiam esperar a chegada da balsa, o que ele sempre conta 

aos amigos? 

R. Ele sempre diz que ganhei o concurso dando o nome da Sininho. 

 

5) Babi, querendo o melhor para todos, sugere que solução? 

R. Ela diz para todos esperarem a chegada da balsa hoje e brincarem no parquinho 

amanhã. 

 

6) Além dos amigos, quem está parado na doca esperando a Sininho? 

R. O Sr. Ptero, dono da loja de variedades. 

 

7) A capitã Vacôncia atraca a balsa e entrega a Sr. Ptero uma caixa comprida. O que 

há na caixa? 

R. As pipas do Sr. chegaram, bem a tempo para a temporada de pipas. 

 

8) O que o Sr. Ptero fala para as crianças que ocorrerá em sua loja daqui a três dias? 

R. Ele diz que terá uma promoção de pipas. 


