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A grande garra de Galante 

O galo Galante está andando todo pomposo em seu terreiro. Os pequenos olhos 

brilhantes dele estão focados no chão, procurando vermes e insetos. 

Ele passeia sobre um amontoado de folhas. 

- Este é sempre um bom lugar para achar vermes suculentos - ele diz. O 

estômago dele está roncando. 

- Vou ciscar por aqui e ver o que consigo encontrar. 

Logo ele remexeu tanto o amontoado de folhas que não consegue ver nem os 

próprios pés. Ele levanta a cabeça para um lado, olhando fixo para o chão e 

observando qualquer movimento. 

- Achei um verme! Peguei você! - Ele grita, dando uma bicada no local onde 

alguma coisa havia se mexido. 

- Aaaiii! -  Ele grita. Galante havia bicado a própria garra, submersa em todas 

aquelas folhas!  E doía, doía muito. 

Ele saiu pulando por ali no pé saudável por alguns instantes e depois, com 

cuidado, tentou colocar o pé machucado no chão. Mas doía demais. 

- Cocoró precisa ver isto - ele murmura. O galo Galante vai mancando e 

pulando pelo caminho até a clínica da Dra. Cocoró. Ela está se despedindo do Sr. 

Cavalo quando Galante chega. 

- O que há de errado, meu querido? - Ela pergunta ao marido. 

- Eu pensei que a minha garra fosse um verme - Galante confessa, com uma 

expressão engraçada. 

- Ai, Galante, você não fez isso! - ri a Dra. Cocoró. - Vamos dar uma olhada. 

Cocoró vê que não é nada sério. Ela dá uma pequena beijoca na bochecha dele 

e faz um curativo. 

- Esse rapaz... - ela ri.  
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Por que o galo Galante está andando em seu terreiro, o que ele procura? 

R. 

 

3) Ele passeia sobre um amontoado de folhas. Por que? 

R. 

 

4) Galante remexeu tanto o amontoado de folhas que não conseguia ver nem os 

próprios pés. Ele consegue achar algum verme ali? 

R. 

 

5) O que Galante bicou em meio a todas aquelas folhas? 

R. 

 

6) O galo Galante vai mancando e pulando pelo caminho até a clínica da Dra. Cocoró.  

Quando Galante chega ele conta a ela o que aconteceu. O que Cocoró faz? 

R. 

 

   

 


