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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O porão do Sr. Ptero 

O Sr.  Ptero precisa colocar algumas mercadorias de sua loja de variedades no 

porão. Ele abre a porta rangente e acende o interruptor de luz. Nada acontece. 

- A luz deve ter queimado - ele murmura. - Hum... Bem, vai ser no escuro, 

mesmo! - ele decide. 

Trrr! Trrr! 

  - O que é isso? - ele pergunta. 

- Trrr!Trrr! 

- De novo! O que pode ser? - O Sr. Ptero se pergunta, descendo lentamente os 

degraus. 

Trrr! Trrr! 

De repente, ele ouve um som abafado e fica paralisado de medo. Alguma coisa 

roça a cabeça dele. 

- Iau! - ele grita. Então, sobe os degraus em disparada e bate a porta, 

assustado. Agora está seguro em sua loja. 

- O que está acontecendo, Sr. Ptero? - a ovelha Babi pergunta. Ela olha 

preocupada para o Sr. Ptero. 

- Tem alguma coisa no meu porão! - Ele exclama, ofegante. - Poderia ser um 

fantasma? 

- Acho que não - Babi responde corajosa. - Amanhã eu volto trazendo a minha 

lanterna. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O Porão do Sr. Ptero”. 
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2) O Sr. Ptero precisa colocar algumas mercadorias de sua loja de variedades no 

porão, ele acende o interruptor de luz, mas não acende. O que ele decide? 

R. Ele decide descer no escuro mesmo.  

 

3) De repente o que ele ouve vindo do porão? 

R. Ele ouve um som abafado e fica paralisado de medo. Alguma coisa roça a cabeça 

dele. 

 

4) Assustado, o Sr. Ptero sobe os degraus correndo e bate a porta. Quem ele 

encontra em sua loja? 

R. Ele encontra Babi. 

 

5) Babi olha preocupada e pergunta a Sr. Ptero o que está acontecendo, o que ele diz 

a ela? 

R. Sr. Ptero diz a ela que tem alguma coisa em seu porão. 

 

6) Como Babi tenta ajudar o Sr. Ptero? 

R. Babi fala para o Sr. Ptero que amanhã ela volta trazendo sua lanterna.  


