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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Problema em dobro 

O hipopótamo Horácio está brincando em seu jardim, fingindo ser o mais 

valente dos cavalheiros matando os mais perigosos dragões. 

- Vou usar este pedaço de pau como espada. A sacola de roupas pendurada da 

mamãe é o enorme dragão! 

- Ele diz em voz alta. 

- Tome isto, e isto! - Grita Horácio, golpeando a sacola que balançava 

descontroladamente no varal de roupas. 

Paft! Pou! Ele manda o dragão pelos ares. Mas... a mão dele desliza pela espada 

de madeira e uma grande lasca entra em seu dedo. 

- Aaaaii! - Ele grita e corre para dentro. 

A mamãe Hipopótamo está fazendo o almoço. 

- O que aconteceu? - Ela pergunta quando Horácio entra fazendo um escândalo. 

- Ah, querido, é uma farpa! 

- Buuuááá! - Horácio chora enquanto ela vai pegar uma pinça, um remédio para 

desinfetar e um curativo. 

- Agora, por favor, sente-se sem se mexer. Em um minuto, isto sairá - Ela fala 

calmamente. 

Horácio aperta os olhos fechados. A mamãe segura a mão dele na dela. 

- Respire fundo - Ela diz, e ele obedece. 

- Pronto! Saiu! - Mas Horácio pula tanto quando a farpa sai, que ela salta da 

pinça e cai... Espetada na mão da mamãe! 

- Aaiii! - Ela grita. Horácio fica parado olhando. 
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Felizmente, ela consegue tirá-la, imediatamente. Mas que coisa estranha: Uma 

farpa machucando duas vezes! 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O hipopótamo Horácio está brincando em seu jardim, o que o Horácio tá fingindo 

ser? 

R. 

 

3) O que Horácio usa para brincar? 

R. 

 

4) Enquanto está brincando a mão do hipopótamo desliza pela espada de madeira. O 

que acontece com Horácio? 

R. 

 

5) O que a mamãe pega para cuidar de Horácio? 

R. 

 

6) O que acontece depois que a mãe tira a farpa da mão do filho? 

R. 


