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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Dor aguda 

O galo Galante está tomando uma xícara de café esta manhã na lanchonete da 

tucano Solar. 

- Ai! - ele exclama, de repente, coloca a xícara sobre a mesa.  

Solar vai até ele, preocupada. 

- Qual é o problema, Galante? - ela pergunta. 

- Não sei - Galante responde, esfregando o olho e abanando a cabeça. - Toda 

vez que tomo um gole de café, eu sinto uma dor forte, aguda, no olho direito. 

- É mesmo? - Solar se surpreende. - Talvez seja melhor você falar com a sua 

esposa, a Dra. Cocoró, imediatamente! 

- Bem, talvez eu devesse - concorda Galante - mas o seu café está tão gostoso 

que eu gostaria de terminar esta xícara antes de ir até a clínica. 

- Que bom que está gostando, Galante. Mas não demore muito. Há algo errado! 

- Solar diz. 

- Está bem - Galante concorda. Ele levanta a xícara para tomar mais um gole de 

café. 

- Ai! - ele exclama novamente. 

Solar cai na risada. 

- Acho que você não precisa ver a Dra. Cocoró, afinal de contas, Galante. 

Aposto que eu sei como curar a sua dor - Solar diz, rindo. 

- Verdade? - Galante pergunta, surpreso. 

- Sim. Tente tirar a colherinha da sua xícara! 

Galante lentamente tira a colher. 



www.acessaber.com.br 

- Ahãm... Obrigado - ele diz encabulado. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que o galo Galante está fazendo e onde ele está? 

R. 

 

3) Toda vez que o galo Galante vai tomar café o que acontece com ele? 

R. 

 

4) A tucano Solar fala para o galo Galante fazer o que? 

R. 

 

5) De que maneira a tucano Solar diz que sabe como curar a dor do galo Galante? 

R. 

 

6) Quem é a esposa do galo Galante? 

R. 


