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A descoberta de galante 

O galo Galante está empolgado. Ele descobriu como ficar mais alto! 

- Eu sempre quis ser alto - ele diz a si mesmo. - Espero que isto dê certo. 

Galante encontrou dois blocos de madeira em sua horta e os está prendendo 

sob as garras com uma tira. 

- Tudo certo! – ele cacareja. - As minhas pernas de pau estão prontas! 

- É isso ai! - ele aprova feliz. Galante põe um pé após o outro. 

Trump! Trump! Ttump! Trump! 

Marchando pela horta com o pescoço esticado, ele consegue enxergar o que 

está acontecendo do outro lado do muro. 

- Ei, eu consigo ver todas as coisas! - ele se empolga, orgulhoso. 

Olhando por sobre o muro, ele vê de repente o Sr. Cavalo beijando a Srta. 

Paula Pônei. Então, ele ri timidamente e ele também dá uma risadinha. Eles não 

percebem Galante observando. 

- Isso eu tenho que contar para a minha esposa. Ela está no consultório, 

cuidando dos pacientes - Galante diz.  

A Dra. Cocoró está conversando com a tucano Solar quando Galante entra 

correndo. 

- Acabei de ver nosso prefeito, o Sr. Cavalo, beijar a Srta. Paula Pônei! - ele diz, 

todo afobado. Vocês acreditam nisso? 

- Verdade? Você está brincando conosco, Galante? - Solar pergunta.  - Isso eu 

tenho que contar para o pinguim Frili e os fregueses da nossa lanchonete! - E ela 

corre para casa. 
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Nesse momento, o Sr. Cavalo entra na lanchonete e os fregueses começam a 

cumprimentá-lo. 

- Parabéns, Sr. Prefeito, pela sua nova namorada! 

O Sr. Cavalo fica corado. 

- Como vocês sabem disso? 

- Bem, boas notícias correm rápido! - Solar ri. 

- Bem, são boas notícias, de fato! - ele diz radiante. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A descoberta de Galante.” 

 

2) Por que o galo Galante está muito empolgado? 

R. O galo Galante está muito empolgado porque ele descobriu como ficar mais alto. 

 

3) O que o galo Galante está fazendo com dois blocos de madeira? 

R. Galante encontrou dois blocos de madeira em sua horta e os está prendendo sob 

as garras com uma tira. 

 

4) Agora, Galante consegue observar tudo. O que ele vê por sobre o muro? 

R. Ele vê de repente o Sr. Cavalo beijando a Srta. Paula Pônei. 

 

5) Com quem a Dra. Cocoró está conversando quando Galante entra para falar com 

ela? 

R. A Dra. Cocoró está falando com a tucano solar. 
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6) Quando o Sr. Cavalo entra na lanchonete, o que os fregueses fazem? 

R. Os fregueses começam a cumprimentá-lo pelo seu namoro. 


