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O livro de piadas 

O hipopótamo Horácio aprendeu um montão de piadas para contar aos amigos 

quando eles se reunirem no parquinho. 

- Ei, Giro, que animal faz sua comida durar mais? - Ele pergunta para a 

pequena girafa. 

- Não faço ideia - Giro responde. 

- A girafa. A comida dela tem que percorrer um longo caminho! - Horácio ri, 

apontando para o pescoço de Giro. 

- Ah, essa foi ruim! - ri Giro. 

- Silvia, o que entra em casa pelo buraco da fechadura? - Ele pergunta para 

cobra. 

Silvia franze o rosto. 

- Espere, espere. Deixa-me pensar... - Ela fica em silêncio por um momento. 

Então seu rosto se ilumina. 

- A chave! - ele grita. 

- Está certo! Muito bem! Exclama Horácio. 

Ele chega perto do dinossauro Dino e cochicha uma coisa no ouvido dele, 

soando como um adulto: 

- Dino, o que essa cenoura está fazendo ao crescer assim para fora da sua 

orelha? 

Dino apalpa a orelha, fingindo estar surpreso. 

- Não sei! - ele diz. 
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- Também não! Que estranho! Achei que tivesse plantado uma couve flor! - 

Horácio responde. E ele se acaba de rir com a própria piada. 

- Huuu, Ho-Ho-Ho, Huuu, Ho-Ho-Ho! 

Todos os amigos caem no chão de tanto ri. A piada foi engraçada, mas a risada 

do Horácio foi ainda mais. 

 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O livro de piadas”. 

 

2) Para que o hipopótamo Horácio aprendeu um montão de piadas? 

R. Para contar aos amigos quando eles se reunirem no parquinho. 

 

3) O hipopótamo Horácio perguntou a Giro que animal faz sua comida durar mais. 

Qual foi o fim da piada? 

R. Ele disse que a girafa, porque a comida dela tem que percorrer um longo caminho. 

 

4) O que Horácio pergunta para a cobra Silvia? 

R. Ele pergunta o que entra em casa pelo buraco da fechadura. 

 

5) Horácio chega perto do dinossauro Dino e cochicha uma coisa no ouvido dele, 

soando como um adulto. O que ele diz a Dino? 

R. O hipopótamo pergunta a Dino o que aquela cenoura estava fazendo ao crescer 

assim para fora de sua orelha. 
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6) Como Dino reage depois da pergunta de Horácio? 

R. Dino apalpa a orelha, fingindo estar surpreso. 

 

7) Horácio responde a piada e se acaba de rir com a própria piada. O que os amigos 

acham? 

R. Todos os amigos caem no chão de tanto rir. A piada foi engraçada, mas a risada do 

Horácio foi ainda mais. 

 


