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O grande pulo na água 

- Bem-vindos ao grande pulo na água! - berra o Sr. Cavalo em seu alto-falante. 
O vilarejo inteiro está na praia, todos estão animados e usando fantasias esquisitas.  

Os amiguinhos foram primeiros. Eles ficaram em pé dentro do barco de papel 
sem fundo.  

- Esquerda! Direita! Esquerda! - Giro grita na frente. Eles vão marchando com o 
barco até o fim da doca, fazendo uma incrível caída na água. 

- Vivaaa! - grita a multidão quando eles voltam à tona. 

- É a vez do macaco Ivo! - berra o Sr. Cavalo.  

Ivo senta em sua catapulta. Ele contrai o nariz e puxa a corda para voar em 
direção à água. 

Creeeccc! A catapulta se quebra. 

- Ah, droga! - Ivo exclama - Sou mais pesado do que um tomate! 

A Dra. Cocoró e o galo Galante vão a seguir. 

- Nós galináceos, detestamos nos molhar, então temos isto - ela diz, mostrando 
as roupas de mergulho e as nadadeiras deles. 

Eles se atiram pesadamente da doca e caem de mergulho, enquanto os 
moradores aplaudem. 

- Cuidado! Lá vou eu! - grita o Sr. Ptero, correndo doca abaixo com uma pipa 
vermelha voando atrás dele. 

De propósito, ele não olha para onde está correndo e cai da doca. 
Riiinch!Riiinch! O Sr. Cavalo desaparece de sua tenda, doca abaixo. Ele usa uma 
máscara negra e uma capa e agita uma espada de madeira. Bem no final, ele volta 
para trás um momento, faz um Z no ar, grita ”Zorro!” e voa para água. Os moradores 
ficam malucos! Ele é o vencedor, todos concordam! 

- Finalmente, venci! - ele grita. É um grande dia para ele! 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O grande pulo na água”. 

 

2) Onde está todo o vilarejo? 

R. O vilarejo inteiro está na praia, todos estão animados e usando fantasias 
esquisitas.  

 

3) Os amiguinhos foram primeiro para a praia, onde eles ficaram? 

R. Eles ficaram em pé dentro do barco de papel sem fundo. 

 

4) Quando Ivo senta em sua catapulta e puxa a corda para voar em direção à água. O 
que acontece? 

R. A catapulta se quebra. 

 

5) A Dra. Cocoró e o galo Galante detestam se molhar, então o que eles estavam 
vestindo? 

R. Eles estavam com roupas de mergulho e as nadadeiras deles. 

 

6) Quem é o vencedor do grande pulo da água? 

R. O Sr. Cavalo é o vencedor.  

 

 


