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A feira do vilarejo 

Todos os moradores estão no prado dos Pirilampos hoje. 

“Finalmente! A feira do vilarejo!” o dinossauro Dino pensa impaciente. 

Há mesas repletas de tortas maravilhosas, escultura em madeira, artesanato e 

brinquedos. Balcões com frutas frescas e legumes brilham ao sol. Os moradores 

caminham de um local a outro, admirando tudo. O Sr. Cavalo já entregou prêmios 

para os melhores tomates, o doce mais gostoso e assim por diante. 

- Então, meus companheiros moradores, chegamos ao prêmio de “O maior”. 

Vamos ver os candidatos? 

Os moradores aplaudem quando Dino e vários outros entram em uma barraca e 

saem puxando carrinho trazendo os vegetais gigantescos. 

A abóbora de Dino é maior do que ele.  

- Hummmm - O Sr. Cavalo examinando todos. Ele é o juiz do concurso. 

- De longe, a abóbora de Dino é a maior! Eu o declaro vencedor! - O Sr. Cavalo 

exclama. 

- Eu ganhei! A minha planta misteriosa... a minha abóbora ... Ganhou! - 

Comemora. 

Ele dá um grande abraço no Vovô Dino. 

O Vovô cochicha: 

- Você se lembra daquela foto da minha própria abóbora no álbum? Eu também 

ganhei, naquela ocasião. Então eu sabia você ganharia!  

- Obrigado, Vovô! - Dino diz emocionado.    
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A feira do vilarejo”. 

 

2) Onde todos os moradores do vilarejo estão hoje? 

R. Todos os moradores estão no prado dos pirilampos. 

 

3) Por que Dino e vários outros entram em uma barraca e saem puxando um carrinho 

trazendo os vegetais gigantescos? 

R. Porque eles estão concorrendo ao prêmio “o maior”. 

 

4) Quem é o juiz do concurso? 

R. O Sr. Cavalo. 

 

5) Quem é o vencedor do concurso com o vegetal gigantesco? 

R. Dino é o vencedor com sua abóbora gigante. 

 

6) O que o vovô de Dino diz a ele sobre sua abóbora? 

R. O vovô diz que também já ganhou o concurso na sua época e sabia que ele 

também ganharia. 


