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O grande churrasco de milho 

Todos os moradores estão na praia esta noite. 

- Adoro milho fresco na brasa! - todos dizem. 

O vovô Dino apanhou uma cesta enorme cheia de espigas de milho de Dino. Ele 

bate palmas para chamar a atenção de todos. 

- Bem-vindos! É muito bom ver todos vocês! Vamos começar. Sirvam-se! - ele 

diz. 

Os moradores escolhem suas espigas de milho. Dino auxilia as zebras gêmeas. 

- Nós nunca ouvimos falar disso antes - Zag explica. 

- Coloque para trás as compridas folhas verdes, mas não as arranque - ele diz. 

- Pronto! - Zig diz, e Zag concorda. 

O vovô fez um enorme buraco para a fogueira na areia. Está repleto de carvão 

incandescentes. Cada um põe sua espiga de milho na brasa. Fiss! Crac! Fiss! Faz o 

milho. 

Horácio vai de mansinho por trás da fogueira e despeja um pouco de óleo no 

milho. 

- HUUU-HUUU - ele ri - Esperem e vejam! Isto vai ser uma grande surpresa! - 

Ele rapidamente retorna até os amigos, esperando que ninguém suspeite dele. 

- Tudo bem, elas estão prontas! - o vovô anuncia. 

De repente, eles ouvem um som engraçado: Ploc! Ploc! Os grãos começam a 

pular, um após o outro. Pipocas voam para todos os lados. 

- Surpresa! - Horácio grita, olhando para todos os rostos admirados. Os amigos 

começam ri e logo todos estão apreciando a pipoca fresca.  
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O grande churrasco de milho”. 

 

2) Onde todos os moradores estão hoje? 

R. Todos os moradores estão na praia. 

 

3) O vovô Dino apanhou uma cesta enorme cheia de espigas de milho. O que eles vão 

fazer? 

R. Eles vão fazer milho fresco na brasa. 

 

4) Como o vovô Dino faz a fogueira para assar os milhos? 

R. O vovô faz um enorme buraco para a fogueira na areia. Está repleto de carvão 

incandescentes. 

 

5) O que Horácio faz de mansinho por trás da fogueira? 

R. Ele despeja um pouco de óleo no milho. 

 

6) Qual é a grande surpresa que Horácio está esperando mostrar aos amigos? 

R. Ele quer mostrar pipocas voando para todos os lados. 

 


