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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Abóboras por todos os lados! 

A sra. Tico sorri para o dinossauro Dino quando ele entra na agencia do correio 

para pagar a correspondência. 

- Oi! - ela chama - Como está indo a sua horta? 

- Ótima! Deliciosa! - Dino ri. 

- Alguém me contou que você está cultivando uma coisa muito grande - a Sra. 

Tico pergunta. 

- Hã... Como eu disse, é um segredo - repete Dino, corando. 

- Eu só perguntei por que vi muitas abóboras gigantes nas hortas dos 

moradores este verão. Espero que a sua vença o prêmio de “O maior” na feira! - a 

Sra. Tico sorri. 

Dino agradece e pega sua correspondência na caixa. Ele se despede e sai. 

- Quem mais está plantando abóboras gigantes? - ele se pergunta - Vou dar 

uma olhada por ai. 

Dino espia disfarçadamente todo o vilarejo, olhando sobre cercas e em volta de 

arbustos. 

- Abóboras estão escondidas por todos os lugares! - ele exclama. 

Ele vai correndo para o sitio do Vovô Dino. 

- O vilarejo está cheio de abóboras gigantes! - ele exclama. 

O Vovô dá uma risada. 

- Eu temia isso! Tenho certeza de que a sua será a maior. Apenas espere e você 

verá! 
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-  Está bem. Mas acho que eu vou colocar um pouco de água extra na minha hoje 

- decide Dino. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

 

2) O que a Sra. Tico pergunta a Dino quando ele entra na agencia para pegar a 

correspondência? 

R. 

 

 

3) Alguém contou a Sra. Tico que Dino está plantando algo muito grande. O que ela 

deseja a Dino? 

R. 

 

 

4) Por que Dino espia disfarçadamente todo o vilarejo? 

R. 

 

 

5) O que o vovô de Dino diz a ele sobre as abóboras gigantes? 

R. 


