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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

A competição do Ano do Salto 

O vilarejo inteiro apareceu para a competição do Ano do Salto. O Sr. Cavalo, o 
prefeito, sobe em seu caixote de madeira e faz um discurso.  

- Bem-vindos à competição do Ano do Salto! Ela só acontece a cada quatro 
anos, portanto, é um dia emocionante. Eu serei o juiz de marcação. Por favor, 
peguem um número e vamos começar! 

Cada um dos moradores, velhos e jovens, sorteia um papelzinho em um pote. O 
número do papelzinho informa quando eles deverão saltar. 

- É maravilhoso que cada um tenha um estilo deferente de salto - A ovelha Babi 
explica para as zebras Zig e Zag. - A minha família tem saltadores entusiasmados. As 
famílias Dino, Tico e Hipopótamo, tem uma... Uma certa dificuldade para sair do 
chão. 

  As cobras fazem todo mundo dar risada. Elas se contorcem até a linha do salto 
e depois se atiram pelo ar como uma flecha. E os moradores com as asas, como o 
pinguim Frili, a tucano Solar, o galo Galante, a Dra. Cocoró e até mesmo o Sr. Ptero 
conseguem saltar bem longe. 

Agora é a vez do Giro. Ele corre o mais rápido que pode, curva as pernas da 
frente e dá um impulso com as de trás. Ele aterrissa com os pés em quatro direções 
diferentes e cai de costas. 

- O melhor pulo até este momento! - grita o prefeito. 

Mas então chega o pai de Zig e Zag, o Sr. Zebra. Ele nunca tinha ouvido falar 
de uma competição como essa. Ele galopa até a linha de salto e então simplesmente 
navega pelo ar, caindo um pouco mais adiante da marca de Giro.  

- O vencedor! - Exclama o prefeito, e todos dão vivas.  

O morador mais recente é o novo campeão de Salto do Ano do Salto. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 
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2) De quanto em quanto tempo acontece a competição do Ano do Salto? 

R. 

 

3) Quem será o juiz da competição do Ano do Salto? 

R. 

 

4) Cada um dos moradores, velhos e jovens, sorteia um papelzinho em um pote. O 
que esse número significa? 

R. 

 

5) A ovelha Babi diz que quais famílias têm dificuldade para sair do chão? 

R. 

 

6) As cobras fazem todo mundo dar risada com seus saltos, por quê? 

R. 

 

7) Quais moradores conseguem saltar mais alto? 

R. 

 

8) Quando chega a vez do pai de Zig e Zag, o Sr. Zebra, o que ele faz? 

R. 

 

9) Quem é o vencedor da competição de salto? 

R. 


