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Dois contadores de pipas 

 

O hipopótamo Horácio vai até a casa do dinossauro Dino para brincar. 

- Não foi divertido ontem, cuspir as sementes de melancia? - ele lembra. - O 

meu pai me deu uma boa charada para decifrar depois que contei isso para ele. 

- Que charada? - pergunta Dino. 

- Quando é que você avança no vermelho e para no verde? - pergunta Horácio. 

- Humm - Dino diz lentamente. - Não tenho a menor ideia. 

- Quando você come melancia! Você avança no vermelho da fruta até chegar ao 

verde da casca, não é - Horácio ri daquele jeito só dele:  - HUUU, HUUUU, HO-HO-

HO-HO-! 

- Essa é quase tão ruim quanto aquela da cenoura na orelha que você contou 

outro dia: “Dino, o que essa cenoura está fazendo ao crescer assim para fora da sua 

orelha?” - Dino comenta com uma risadinha. 

- Fiquei muito surpreso - ele ri. - Achei que você quisesse dizer que as minhas 

orelhas estavam muito sujas. Aí você me sai com: “Que estranho! Achei que tivesse 

plantado uma couve-flor!” 

- Ah, nããão! - exclama Horácio, e começa outra vez: HUUU, HO-HO-HO! HUUU, 

HO-HO-HO! HO-HO-HO! 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Dois contadores de pipas”. 

 

2) O hipopótamo Horácio vai até a casa do dinossauro Dino. O que ele vai fazer lá? 

R. Ele vai lá para brincar. 
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3) O que Horácio pergunta para Dino se foi divertido? 

R. Ele pergunta se foi divertido cuspir as sementes de melancia. 

 

4) Que charada o pai de Horácio deu para ele decifrar? 

R. “Quando é que você avança no vermelho e para no verde?” 

 

5) O que Dino diz sobre a charada de Horácio? 

R. Dino diz que essa charada foi quase tão ruim quanto a da cenoura na orelha que 

ele contou outro dia.  

 

 


