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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Preparando-se para pular 

- Vamos ver os moradores se preparando para o grande pulo na água - diz Giro, 

a girafa, aos amigos. 

Eles correm para a doca. O Sr. Cavalo está montando uma tenda. 

- Para que é essa tenda? - Pergunta a cobra Silvia. 

- Eu não quero que ninguém veja a minha roupa até o último segundo! - sorri o 

Sr Cavalo. - Eu realmente espero ganhar. Seria a minha primeira vez! 

Silvia concorda, sabendo como ele se sentia. 

Ali perto da doca, o macaco Ivo está montando sua catapulta. Ela é grande 

demais para ser escondida. O dinossauro Dino pergunta: 

- O que você vai arremessar desta vez, Ivo? Espero que não sejam tomates 

verdes.  

- Shhh! Isto é um segredo! - Ele responde com ar misterioso, continuando a 

montagem. 

- Vamos praticar a nossa caminhada novamente! - Giro diz. 

Todos os amigos se enfileiram, com Giro à frente. 

Eles ficam rindo e se empurrando de brincadeira. Giro toma a iniciativa. 

- Esquerda! Direita! Esquerda! Direita! - Ele grita. 

Todos seguem em marcha no mesmo passo, a não ser o hipopótamo Horácio, 

que usa a perna errada todas as vezes. Então, ele tropeça e cai de cara no chão. 

- Ah, Horácio! - Suspira Giro, mas Horácio se mata de rir. 

- Como vamos vencer desse jeito? - pergunta Giro. 

Isso ainda vai dar confusão.  
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Questões 

1) Qual o título do texto? 

R. 

 

2) Para onde vão Giro e seus amigos? 

R. 

 

3) O que o Sr. Cavalo responde a Silvia quando ela pergunta por que ele está 

montando uma tenda? 

R. 

 

4) Perto da doca, o que o macaco Ivo está montando? 

R. 

 

5) O que Dino espera que o macaco Ivo não arremesse? 

R. 

 

6) Quando os amiguinhos vão praticar sua caminhada, qual deles não consegue 

acertar? 

R. 

 

7) O que acontece com Horácio durante o ensaio da caminhada? 

R. 


