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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Onde foi parar? 

Está tão calor! O hipopótamo Horácio sofre com isso. 

- Mamãe, eu posso encher a piscina? - ele pergunta, enxugando o suor da 

testa. 

- Claro, Horácio. Eu vou ler ao sol enquanto você brinca na piscina - a mamãe 

responde. - Talvez eu até entre na piscina com você! - ela ri. 

Horácio arrasta a mangueira do jardim e coloca o esguicho dentro da piscina de 

plástico. Ele, então, volta até a torneira e abre a água. 

- Ahhh! Já me sinto mais refrescado só de encher a piscina - ele pensa. 

Em pouco tempo, a piscina está cheia. Horácio põe os pés nela. 

- Ui, está fria! - ele exclama. 

- Isso é porque o sol ainda não a aqueceu. E porque você está tão quente que 

sente mais frio do que realmente está - ri a mamãe. 

- Ah, bem, lá vai! - Horácio grita e entra de uma vez, virando-se na água. 

- Que gostoso! - ele exclama. 

Horácio, então, tem uma ideia. 

- Veja isto, mamãe! - ele grita para ela. 

Ele sai, afaste-se bastante no quintal e depois volta correndo e pula na piscina. 

Enormes montes de água espirram por todos os lados. 

- Iupiii! - ele grita. 

Segundos depois, confuso, ele pergunta: 

- Ei, onde está toda a água? 
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- Você espirou toda a água para fora quando pulou ai! - ela explica, rindo - Seu 

bobo! - a mamãe dá risada.  

E Horácio ri sua risada de hipopótamo: 

- HUUU, HO-HO-HO-HO! HUUU, HO-HO-HO-HO!  

  

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Onde foi parar”. 

 

2) Com o que o hipopótamo Horácio está sofrendo? 

R. O hipopótamo Horácio está sofrendo com o calor. 

 

3) O que Horácio pergunta a mamãe se pode fazer? 

R. Ele pergunta se pode encher a piscina. 

 

4) Quando Horácio coloca os pés na água, sente que a água está muito fria. O que a 

mamãe explica a ele? 

R. Ela diz que isso é porque o sol ainda não a aqueceu. E porque ele está tão quente 

que sente mais frio do que realmente está. 

 

5) Brincando, Horácio se afasta bastante no quintal e depois volta correndo e pula na 

piscina. O que acontece com a água da piscina? 

R. Ao pular Horácio espirrou toda a água para fora. 


