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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O mistério das bicicletas 

Dino está devorando o café da manhã.  

- Quero ser o primeiro a chegar ao Esconderijo esta manhã - ele explica para a 
mamãe. 

- Vamos de bicicleta até o acampamento para fazer um piquenique na hora do 
almoço. 

- Fiz um sanduiche para você - a mamãe sorri. Ele agarra o lanche e sai 
correndo para pegar a bicicleta no jardim. 

- O que é isso? - ele diz surpreso. A bicicleta dele sumiu! 

No lugar dela, está uma bicicleta diferente. - Mas essa é a bicicleta do Giro! - 
ele diz, abanando a cabeça. 

Como sua bicicleta havia sumido, ele pega a de Giro e sai pedalando para o 
esconderijo. 

Todos os amigos dele estavam lá, conversando agitados. 

- Não consigo entender - diz a zebra Zig. - As nossas bicicletas desapareceram, 
mas, no lugar delas, encontramos as bicicletas da Silvia e da Babi! 

A mesma coisa havia acontecido com todo mundo. 

Ninguém conseguia resolver o mistério. 

- Bem, todos conseguimos nossas bicicletas de volta - diz o dinossauro Dino, 
tomando a iniciativa. - Então, vamos deixar como está. 

No jantar, Dino conta para a mamãe e o papai sobre o mistério das bicicletas. 
Eles olham um para o outro e caem na risada. 

- Você não sabe que dia é hoje, Dino? É primeiro de abril: O dia da mentira! 
Todas as mães e os pais trocaram as bicicletas de vocês na noite passada! 

- Não! - exclamou Dino. Ele não fazia ideia de que os adultos pudessem ser tão 
travessos e engraçados. 

Feliz dia da mentira! 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O mistério das bicicletas”. 

 

2) Por que Dino está devorando o café da manhã? 

R. Ele quer ser o primeiro a chegar ao esconderijo esta manhã. 

 

3) Como Dino e os amigos vão até o acampamento? 

R. Eles vão de bicicleta até o acampamento para fazer um piquenique na hora do 
almoço. 

 

4) Quando Dino sai correndo para pegar a bicicleta no jardim, o que ele observa? 

R. A bicicleta dele sumiu e no lugar dela, está uma bicicleta diferente, a de Giro.  

 

5) Como sua bicicleta havia sumido, ele pega a de Giro e sai pedalando para o 
esconderijo. Quando chega lá, o que os amigos falam para ele? 

R. Todos os amigos dele estavam lá conversando agitados porque as bicicletas 
desapareceram, mas, no lugar delas, encontramos as bicicletas de seus amigos.  

 

6) No jantar, Dino conta para a mamãe e o papai sobre o mistério das bicicletas. 
Como os pais dele reagem? 

R. Eles olham um para o outro e caem na risada.  

 

7) O papai e a mamãe de Dino dizem a ele que é o dia da mentira, e por isso, o que 
eles fizeram? 

R. Todas as mães e os pais trocaram as bicicletas de vocês na noite passada! 


