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Os tesouros do galo Galante 

O galo Galante está se divertindo ciscando a terra. A nova lente de aumento dele 
o deixa ver as coisas muito mais claramente! 

- Tesouros, tesouros! - ele cacareja. 

Pesadas nuvens de poeira enchem o ar. 

- Peguei! - ele grita de repente, e prende alguma coisa com o bico. 

- Não é uma minhoca. É um botão prateado! Uma beleza! - ele se emociona, 
batendo as asas estufando o peito e cantando. 

Galante leva o botão com cuidado até uma lata. Ele põe o botão lá dentro e 
aproxima a cabeça de modo que seus pequenos olhos brilhantes possam enxergar ali 
dentro.  

- Ahá! - Galante cacareja. 

A Dra. Cocoró, esposa de Galante, volta para casa do trabalho. 

- Teve um bom dia, querido? - ela pergunta. 

- Sim! - Galante despeja todas as suas coisas brilhantes diante da luz.  

Uma colher de prata. Três pregos polidos. Uma bola de papel de alumínio. Duas 
tampas de garrafa bem verdes. Uma corrente de chave com uma chave dourada. Uma 
moeda. Um pedaço de vidro azul e um clipe de papel. 

- Olhe só todos esses meus tesouros! - ele cacareja, estufando o peito e batendo 
as asas novamente. 

- Minha nossa, Galante! - a Dra. Cocoró dá uma risadinha. - Você esteve ocupado! 

Galante admite feliz: 

- E mal posso esperar até amanhã! - ele canta galinaceamente - mais tesouros! 

A dra. Cocoró sorri. 

- Sim, querido! - ela o conhece muito bem. Ele nasceu caçador de tesouros. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que está ajudando o galo Galante a ver as coisas muito mais claramente? 

R. 

 

3) O galo Galante está à procura de que ciscando a terra? 

R. 

 

4) Quando Cocoró chega em casa do trabalho, o que Galante mostra a ela? 

R. 

 

5) Como Galante se sente ao mostrar seus tesouros para Cocoró? 

R. 

 

6) O galo Galante mal pode esperar pelo que no dia seguinte? 

R. 


