
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

O dia do ajudante de Silvia 

O Sr. Cavalo está limpando o escritório freneticamente. Há pó voando em todo 

canto. A cobra Silvia vai ajudá-lo hoje, no dia do ajudante dela. Ele quer tudo 

perfeito. “Só vou colocar estes papéis aqui e tudo estará arrumado” ele pensa. Ele 

empurra uma pilha de papéis para baixo da escrivaninha. 

- Oi, Sr. Cavalo - chama Silvia ao entrar. 

- Ei, Silvia! Que bom ver você! - ele exclama. 

- Como é ser um prefeito? - Silvia pergunta. 

- Há muita coisa para fazer - ri o Sr. Cavalo. - É preciso resolver os problemas 

dos moradores como se um relógio fosse atingido por um raio. 

- Certo - ri Silvia. - O macaco Ivo faz isso. 

- E fazer discursos e entregar prêmios - ele acrescenta, apontando para o alto-

falante e o palanque. – E há muita papelada - ele suspira. 

- Bem, eu posso ajudá-lo? - Silvia pergunta. 

- Eu estava pensando que você poderia preparar um discurso de abertura para 

a pequena apresentação que a Aconchego e a Dra. Cocoró farão amanhã. Você 

gostaria de fazer isso? - ele pergunta ansioso. 

- Sim! Eu adoraria! - Silvia se empolga. Vou precisar de alguma ajuda sobre o 

que dizer. Mas, primeiro, que tal organizarmos toda essa papelada na sua 

escrivaninha? 

O Sr. Cavalo encara Silvia, e então olha para baixo. 

- Sabe, seria muito, muito bom, Silvia! 
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Eles pegam uma pilha e começam a organizar, conversando sobre o discurso de 

abertura de amanhã enquanto trabalhavam. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que a cobra Silvia vai fazer hoje com o Sr. Cavalo? 

R. 

 

3) Qual a primeira pergunta que Silvia faz ao Sr. Cavalo? 

R. 

 

4) Quando Silvia pergunta como pode ajudar o Sr. Cavalo, o que ele pede a ela? 

R. 

 

5) Silvia fica empolgada com o discurso que ela vai fazer, mas o que ela faz primeiro? 

R. 

 

6) O que o Sr. Cavalo acha sobre arrumarem sua papelada? 

R.  


