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Piadas e adivinhações 

    A mãe do hipopótamo Horácio está lendo para ele um livro de piadas e 

adivinhações na hora de dormir. 

    - O que é que corre, mas não anda? - ela lê. 

    Horácio franze a testa e pensa bastante. 

    - Hummm, deixa eu pensar. Uma tartaruga anda, mas não corre. Então, isso é ao 

contrário. 

    - Ainda assim, é uma boa tentativa. Mas não é um animal - a mamãe diz, dando 

uma pequena dica para Horácio. 

    Horácio olha para o teto, como se estivesse esperando uma resposta do céu. 

    - Isso é até mais difícil - ele diz. - Eu desisto. 

    A mamãe sorri e diz: 

    - É um rio! Um rio está sempre correndo, mas não anda. 

    - Ei, você tem razão! - sorri Horácio. Ele fica planejando testar a adivinhação com 

seus amiguinhos. 

    - Quer ouvir uma piada agora? - a mamãe pergunta. 

    - Claro! - sorri Horácio. 

    - O que uma parede falou para outra? 

    Horácio olha para as paredes do quarto, tentando adivinhar o que elas gostariam 

de falar. 

    - Não consigo adivinhar, mamãe - ele diz, realmente curioso. 

    - Encontre-me no canto! - a mamãe ri. 

    Horácio ri com sua risada maluca de hipopótamo: 
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    - Huuu, Ho-Ho-Ho-Ho! Huuu, Ho-Ho-Ho-Ho! - Agora ele tem uma adivinhação e 

ainda uma piada para contar para os amiguinhos. Ele fica empolgado! 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Que livro a mamãe do hipopótamo estava lendo para ele na hora de dormir? 

R. 

 

3) A mamãe pergunta “O que é que corre, mas não anda?”. Horácio consegue 

adivinhar? 

R. 

 

4) Depois que a mamãe dá a dica e diz que não é um animal, Horácio consegue 

acertar? 

R. 

 

5) O que Horácio fica planejando depois que a mamãe lhe conta a resposta? 

R. 

 

6) Horácio consegue adivinhar a resposta da piada da mamãe? 

R. 


