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Doce e crocante 

O dinossauro Dino está trabalhando na horta com o vovô. 

- A temperatura está esquentando aqui fora. Sua horta vai começar a crescer 

rapidamente agora - diz o vovô. 

- E veja: você pode colher as suas primeiras alfaces! 

- O vovô aponta para elas. - As folhas estão grandes o suficiente para ser 

colhidas. 

Eles enchem uma cesta com as alfaces. 

- Eu poderia comer a cesta toda! - Dino diz. Ele está com fome. 

- Ei, vovô! Os feijões estão subindo os tutores que eu fiz! - comemora Dino, 

dando uma olhada geral. 

- Eles já cresceram metade da altura.  

- Você logo vai estar sentado sob a sombra deles - responde o vovô. 

Ao lado dos feijões, está a planta misteriosa. Ela está crescendo rapidamente 

agora. 

- Uau, veja estas folhas grandes! E as flores de cor laranja. Diga-me o que é! 

Implora Dino. 

- Você vai saber logo - O vovô diz. - Hoje, você precisa colher todas as flores, 

exceto uma, essa flor usará toda a energia que a planta faz para crescer grande e 

forte. 

Parece estranho para Dino, mas ele faz isso. 

- Vamos entrar e saborear a sua alface - O vovô diz. 

Eles seguem para a cozinha. 

A vovó lava as folhas e as deixa secar. 

- Você gostaria de fazer rolinhos de alfaces?  - Ela pergunta. Dino concorda 

empolgado. 

Ele polvilha um pouco de açúcar sobre a folha de alface e a enrola. E coloca o 

rolinho na boca. 
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- Que delícia! Doce e crocante! - Exclama Dino. - A minha primeira alface um 

doce! 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Doce e crocante”. 

 

2) O dinossauro Dino está trabalhando onde? 

R. O dinossauro Dino está trabalhando na horta com o Vovô. 

 

3) Por que o vovô diz que a horta de Dino vai crescer rapidamente? 

R. Porque a temperatura está esquentando. 

 

4) Como estão as alfaces que Dino plantou? 

R. As folhas estão grandes o suficiente para ser colhidas. 

 

5) O que Dino comemora?  

R. Ele comemora porque os feijões estão subindo os tutores que ele fez. 

 

6) Ao lado dos feijões, está a planta misteriosa. Ela está crescendo rapidamente. 

Como são as folhas? 

R. As folhas são grandes e cor laranja. 

 

7) O que o vovô diz que Dino precisa fazer hoje? 

R. O vovô diz que ele precisa colher todas as flores, exceto uma, porque essa flor 

usará toda a energia que a planta precisa para crescer grande e forte. 


