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Show de talentos chegando! 

A cobra Silvia repara em um novo cartaz no quadro de notícias do correio da 
ilha dos Pirilampos.  

- Oi, Sr. Ptero - Ela diz, enquanto ele vai caminhando. Ele segue apressado para 
a loja de variedades. 

- Olá, Silvia - Ele responde. - Quais são as novidades? 

- Esse novo cartaz - Silvia diz apontando. - O que ele diz? 

- “Show de talentos da ilha dos Pirilampos” - O Sr. Ptero lê. Ele prossegue a 
leitura e depois explica para Silvia do que se trata: - Haverá um show de talentos em 
breve. Quem quiser pode se inscrever e fazer qualquer coisa que seja divertida para 
as pessoas assistirem. O melhor participante ganhará um prêmio. 

- Será que eu posso fazer alguma coisa? - Silvia ficar curiosa. 

- É claro! Espero que você ganhe! - ri o Sr. Ptero.  

Silvia caminha para casa pensando. Não seria divertido se os amigos dela 
participassem do show? 

Ela conta tudo para eles quando se encontram mais tarde no esconderijo. 

- Puxa, vai ser divertido! - Exclama a zebra Zig. 

- Todos na nossa família tocam música juntos.  

- E eu posso fazer alguns truques de mágica - diz Silvia, esperando conseguir 
pensar em alguma coisa. 

As crianças decidem pedir à família delas que se inscrevessem para o show de 
talentos. 

- Mesmo se a gente não ganhar, vai ser muito divertido e uma supernoite! - 
exclama Zig, e todos concordam.  
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que a cobra Silvia repara no quadro de notícias do correio? 

R. 

 

3) Para onde o Sr. Ptero segue apressado? 

R. 

 

4) Silvia aponta para o cartaz e pergunta ao Sr. Ptero o que o cartaz diz. O que ele 
responde a ela? 

R. 

 

5) Do que o Sr. Ptero diz que se trata esse show de talentos? 

R. 

 

6) Silvia caminha para casa, o que ela pensa? 

R. 

 

7) O que a zebra Zig diz para a cobra Silvia? 

R. 

  

8) O que as crianças decidem? 

R. 


