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Lanche de espetinhos 

A Sra. Hipopótamo está fazendo o clube da cozinha em sua casa hoje. 

Todos os amiguinhos estão lá. 

Sobre a mesa, há tigelas repletas de bons pedaços de bananas, queijo, uvas, 

morangos e outras frutas. E um prato de bolachas. 

- Pensei em fazermos lanches de espetinhos - diz a Sra. hipopótamo. Ela pega 

um pacote de espetinhos de madeira. Eles parecem palitos de gente gigantes, com 

pontas dos dois lados. - Isso é bem fácil e divertido de fazer - a Sra. Hipopótamo diz. 

- Escolham um espetinho, algumas frutas e queijos. 

Os amiguinhos escolhem os seus favoritos. 

- Tudo que precisam fazer é colocar um pedaço de fruta no espetinho, depois 

um pedaço de queijo, e então, outra, mais queijo, e assim por diante - a Sra. 

Hipopótamo explica, mostrando como fazer.  

Os amigos espetam os palitos nas frutas e no queijo. 

Cada espetinho fica diferente! 

A cobra Silvia espeta o palito na mão. 

- Ai! - Ela grita. - Não dói de verdade - ela ri. 

- Agora, por favor, sirvam-se das bolachas. Eu vou trazer alguns pratos e sucos 

para vocês - a Sra. Hipopótamo diz. 

Todos eles começam a lanchar e a conversar. 

- Estão deliciosos! - Silvia exclama, feliz. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Lanches de espetinhos”. 
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2) O que a Sra. Hipopótamo está fazendo? 

R. A Sra. Hipopótamo está fazendo o clube da cozinha em sua casa hoje. 

 

3) Todos os amiguinhos estão lá. O que há sobre a mesa? 

R. Sobre a mesa há tigelas repletas de bons pedaços de bananas, queijo, uvas, 

morangos e outras frutas. E um prato de bolachas. 

 

4) O que a Sra. Hipopótamo pensou em fazer? 

R. Ela pensou em fazerem lanches de espetinhos. 

 

5) A Sra. Hipopótamo diz que é bem fácil e divertido de fazer. Ela pede para que 

escolham um espetinho, algumas frutas e queijos. Como ela disse que se faz? 

R. Tudo que precisam fazer é colocar um pedaço de fruta no espetinho, depois um 

pedaço de queijo, e então, outra, mais queijo, e assim por diante, ela explica 

mostrando como fazer.  

 

6) Os amigos espetam os palitos nas frutas e no queijo. O que a cobra Silvia faz? 

R. A cobra Silvia espeta o palito na mão. 

 

 

 

 

 

 

 


