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O dia de ajudante de Horácio 

Como o hipopótamo Horácio adora cozinhar e comer, hoje ele vai trabalhar com 
o pinguim Frili e a tucana Solar na acolhedora lanchonete deles. 

- Estamos muito felizes por você estar conosco! - Solar diz quando Horácio 
chega. Frili mostra a Horácio a cozinha e o freezer gigante, no qual se pode entrar. 

- É melhor você colocar o casaco, Horácio. É super frio lá dentro! - brinca Frili - 
Eu adoro! 

- Vejam só todos esses sorvetes! - Horácio exclama, e a respiração dele faz 
uma nuvenzinha no ar gelado. 

- Você gostaria de servir a Sra. Tico agora? - Solar pergunta, dando a ele uma 
xícara de chá para ser levada até a cliente. - Obrigada, Horácio! - ela sorri. 

Zzzzz!Zzzzz!Zzzzz! 

- O que é isso? - Horácio se pergunta, virando-se para olhar. É o Galo galante! 
Ele está roncando na mesa. 

- Sr. Galante! Horácio chama, chacoalhando a asa dele. - Acorde! Acorde! 

- Hmmm! - O Sr. Galante acorda de repente. - Já está na hora? O sol já 
nasceu? - ele murmura. 

- Sr. Galante, o senhor está na lanchonete da Solar. 

O sol já nasceu horas atrás! - Horácio dá risadinha. 

- Horácio como você pode ver, as vezes acontecem coisas engraçadas na nossa 
pequena lanchonete! - Solar sorri. 

- Sim, mas parece ser um ótimo trabalho! Obrigado!  

- Horácio ri. - Tenha um bom dia Sr. Galante! 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O dia do ajudante de Horácio”. 

 

2) O que o hipopótamo Horácio vai fazer hoje?  

R. Hoje Horácio vai trabalhar com o pinguim Frili e a tucana Solar na acolhedora 
lanchonete deles. 

 

3) O que Frili mostra a Horácio quando ele chega à lanchonete? 

R. Frili mostra a Horácio a cozinha e o freezer gigante, no qual se pode entrar. 

 

4) Quem é o primeiro cliente que o hipopótamo serve na lanchonete? 

R. Ele leva uma xícara de chá para a Sra. Tico.  

 

5) Horácio ouve um barulho estranho, o que é? 

R. É o Galo galante que está roncando na mesa. 

 

6) O Sr. Galante acorda de repente perguntando o que? 

R. Ele queria saber se o sol já tinha nascido. 

 

7) Solar fala para Horácio que as vezes acontecem coisas engraçadas na pequena 
lanchonete. O que o hipopótamo acha do trabalho? 

R. Ele diz que parece ser um ótimo trabalho! 


