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Pizza de frutas 

- Hoje nós vamos fazer pizzas de frutas - a mamãe do hipopótamo Horácio diz. 

- Pizza de frutas? - Os amiguinhos estranham. 

- Eu sei tudo sobre pizzas, mas nunca ouvi falar de pizza de frutas! - a cobra 

Silvia diz, curiosa. 

A mamãe Hipopótamo coloca um biscoito doce do tamanho de um prato na 

frente de cada um deles. 

- Esse é o fundo da pizza - ela diz - Espalhem este queijo cremoso doce por 

toda a superfície. 

- Esse negócio é uma delícia! - Exclama Horácio, experimentando um 

pouquinho. Ele simplesmente adora comer! 

- Horácio, pare com isso! Espere até terminar! Agora, tudo que vocês têm a 

fazer é escolher suas frutas favoritas e decorar a pizza. - A mamãe explica. 

- Eu gosto de morangos e bananas - ri Silvia. Ela coloca seus pedaços em 

círculos. 

- Para mim, kiwis! - Giro sorri. Ele coloca os kiwis alinhados e acrescenta 

algumas fatias de abacaxi para dar uma cor extra. 

- Eu gosto de tudo e de tudo! - Horácio diz rindo, passando o dedo em um 

pouco mais do creme. 

- Agora, nós devoramos tudo! - ri a mamãe Hipopótamo. Ela coloca suco para 

todos. 

Eles admiram suas pizzas e depois pegam grandes pedaços! 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Pizzas de frutas”. 

 

2) O que a mamãe Hipopótamo falou para os amigos do Horácio? 

R. Ela disse que hoje eles irão fazer pizzas de frutas. 

 

3) Os amiguinhos estranham, o que a cobra Silvia diz curiosa? 

R. Ela diz que sabe tudo sobre pizzas, mas nunca ouviu falar de pizza de frutas! 

 

4) O que é o biscoito doce do tamanho de um prato que a mamãe põe na frente de 

cada um deles? 

R. A mamãe diz que aquele é o fundo da pizza. 

 

5) O que Horácio gosta de fazer? 

R. Horácio adora comer. 

 

6) O que a mamãe diz que eles têm que fazer agora? 

R. Ela fala que agora, tudo que eles têm a fazer é escolher suas frutas favoritas e 

decorar a pizza. 

 

7) Quais as frutas que a Silvia gosta? 

R. Silvia gosta de morangos e bananas. 

 

8) Do que Horácio diz que gosta? 

R. Ele diz que gosta de tudo! 
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9) O que os amigos acharam da pizza diferente da mamãe? 

R. Eles admiram suas pizzas e depois pegam grandes pedaços! 


