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Só um minuto! 

Giro está jogando no computador da mamãe. 

- Giro, você pode, por favor, arrumar a mesa para o jantar? - A mamãe grita da 

cozinha. 

- Só um minuto, mamãe! - Giro grita de volta. Ele continua no joguinho. 

Minutos se passa. 

- Giro, preciso que você arrume a mesa agora! - diz mamãe, ao lado de Giro. 

- Está bem, mamãe... Deixa só eu terminar este... Jogo... E... - A voz de Giro 

vai sumindo enquanto ele clica o mouse ininterruptamente. 

- Giro, olhe para mim - A mamãe diz, séria. 

Giro da uma piscada e vira-se para olhar para a mamãe. 

- O que eu estava pedindo para você? 

- Hummm... Para eu limpar o meu quarto? - Pergunta Giro, esforçando-se. 

- Não. Para arrumar a mesa. Está na hora do jantar, e nós geralmente 

comemos com pratos, não numa mesa vazia - a mamãe diz. Ela está batendo o pé 

impacientemente agora. 

Mesmo fazendo uma piadinha, a mamãe está aborrecida. 

- Desculpe, mamãe. Eu só queria terminar o meu jogo primeiro. - Giro se sente 

mesmo mal. 

- Eu entendo - diz mamãe -, mas se você não consegue fazer as suas tarefas, 

nada mais de computador por uma semana. Entendeu? - ela pergunta. 

- Olha só! - Giro grita, saltando da cadeira. Ele corre para a cozinha e arruma a 

mesa em tempo recorde. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Só um minuto”. 

 

2) O que Giro está fazendo? 

R. Giro está jogando no computador da mamãe. 

 

3) O que a mamãe pede para o Giro fazer? 

R. A mamãe pede, por favor, para ele arrumar a mesa para o jantar. 

 

4) Giro pede para a mamãe esperar um minuto. O que ele fica fazendo? 

R. Ele continua no joguinho.  

 

5) A mamãe diz séria para Giro olhar para ela. Quando ela pergunta o que ela estava 

pedindo para ele fazer, o que ele responde? 

R. Giro pergunta se ela pediu pra ele limpar seu quarto. 

 

6) Mesmo fazendo uma piadinha, a mamãe está aborrecida. Como Giro se sente? 

R. Giro se sente mesmo mal. 

 

7) A mamãe diz que entende que Giro queria terminar seu jogo, mas o que ela diz 

para ele? 

R. A mamãe diz que se ele não consegue fazer as suas tarefas, nada mais de 

computador por uma semana.  

 

8) Como Giro reage depois do que a mamãe disse sobre suas tarefas? 

R. Giro salta da cadeira e corre para a cozinha. Ele arruma a mesa em tempo recorde. 

 


