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O segredo de Galante 

O Galo galante está tão empolgado! 

Ele tem uma surpresa para a esposa dele, a Dra. Cocoró. Ele achou enquanto 

caçava tesouros. 

- Ela ficará muito feliz! - ele pensa. 

Galante rola cuidadosamente um objeto branco, liso, sobre um pequeno ninho 

de palha que ele havia construindo. 

Ele coloca sobre objetos e afofa as penas. 

- Estou fazendo um bom trabalho ao mantê-lo aquecido - ele diz, orgulhoso de 

si. 

- Eu devo contar a ela logo - ele pensa. - Hoje. 

Galante não consegue manter o segredo por muito mais tempo. 

A Dra. Cocoró volta para casa da clínica. 

- Cocoró, venha ver o que consegui! - Galante exclama. 

Ele a conduz até o ninho. 

- Que negócio é esse? - diz Cocoró surpresa, quando o vê. 

- É um ovo! Nós vamos ter um filhote! Igual a Aconchego! - ele exclama. 

- Oh, Galante. Que ótima ideia! Mas sinto muito, querido. Isso não é um ovo. É 

uma bola de pingue-pongue. 

- O quê? - exclama Galante. Ele não consegue acreditar. 

- Está tudo bem, Galante - ameniza a Dra. Cocoró. 

- Foi uma ideia maravilhosa. Muito obrigada! 

E ela lhe dá um grande abraço.  
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O segredo de Galante”. 

 

2) Por que o galo Galante está muito empolgado? 

R. Ele tem uma surpresa para a esposa dele, a Dra. Cocoró. Ele achou enquanto 

caçava tesouros. 

 

3) O que Galante rola cuidadosamente, sobre um pequeno ninho de palha que ele 

havia construído? 

R. Um objeto branco, liso.  

 

4) Quando a Dra. Cocoró chega, Galante a conduz até o ninho. O que ela vê quando 

chega lá? 

R. Galante achava que era um ovo, mas Cocoró diz que não é um ovo. É uma bola de 

pingue-pongue. 

 

5) O que Cocoró acha da surpresa de Galante? 

R. Ela acha a ideia maravilhosa e agradece a Galante dando um grande abraço.  

 


