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O cabelo do Sr. Cavalo 

O Sr. Cavalo começou a perder cabelo e não está gostando disso. Ele ouviu 
falar de um óleo mágico que se passa na cabeça e faz o cabelo crescer novamente. 
Então fez uma encomenda desse óleo, na semana passada. Deve estar chegando hoje 
na balsa que vem da Ilha Grande. 

- Olá, Sr. Cavalo - diz a girafa Giro, que adora ficar observando a balsa chegar. 
- Vai à Ilha Grande? 

- Não, há uma encomenda para mim na Sininho hoje - ele responde, um pouco 
encabulado. 

- Ah, o que é? - Giro pergunta curioso. 

- Hum, um pouco de óleo para cabelo - responde o Sr. Cavalo. 

Giro olha para a cabeça do Sr. Cavalo e vê que não há muito cabelo ali. 

- Você precisa muito disso? - ele pergunta, sem perceber que o Sr. Cavalo está 
se sentindo desconfortável. 

- Bem, é um óleo especial para cabelo. É para... para fazer o cabelo crescer 
novamente - gagueja o Sr. Cavalo, corando um pouco. 

- Ah, entendi - responde Giro, começando a compreender e sentindo pena. - 
Eu... ah... Espero que dê certo! - diz Giro. 

- Eu também - responde o Sr. Cavalo, arrumando na brisa o que sobrou de seu 
cabelo. 

Bem nesse instante, a capitã Vacôncia soa o apito da Sininho. A balsa aporta. 
Ela passa as mãos do Sr. Cavalo um pequeno pacote e diz: 

- Para você! 

  O Sr. Cavalo vai correndo para casa experimentar o óleo mágico no cabelo. 

“Espero que dê mesmo certo para ele!” Giro pensa, abanando a cabeça 
enquanto observa o Sr. Cavalo ir embora trotando.  
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O cabelo do Sr. Cavalo.” 

 

2) O Sr. Cavalo começou a perder cabelo e não está gostando disso, então o que ele 
faz? 

R. Ele ouviu falar de um óleo mágico que se passa na cabeça e faz o cabelo crescer 
novamente, então encomendou semana passada. 

 

3) Por onde chega a encomenda do Sr. Cavalo? 

R. A encomenda chega na balsa que vem da ilha Grande. 

 

4) Quem está observando a balsa chegar e vê o Sr. Cavalo? 

R. A girafa Giro, ele adora ficar observando a balsa chegar.  

 

5) Giro olha para a cabeça do Sr. Cavalo e vê que não há muito cabelo ali, o que ele 
pergunta? 

R. Giro pergunta se o Sr. Cavalo precisa muito daquele óleo, sem perceber que o Sr. 
Cavalo está se sentindo desconfortável. 

 

6) O Sr. Cavalo explica a Giro que aquele óleo serve para que? 

R. Ele diz que é um óleo especial para cabelo, e que era para fazer o cabelo crescer 
novamente. 

 

7) A capitã Vacôncia soa o apito da Sininho. A encomenda do Sr. Cavalo chegou? 

R. Sim, ela passa para mãos do Sr. Cavalo um pequeno pacote. 

 

8) O que o Sr. Cavalo faz assim que pega seu óleo para o cabelo? 

R. Ele vai correndo para casa experimentar o óleo mágico. 

  

 


