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Ptchu! 

Os amiguinhos estão sentados do lado de fora do esconderijo. Está uma tarde 

quente, mas eles estão se divertindo muito. 

A cobra Silvia trouxe fatias de melancia gelada para repartir com todos. 

- Puxa, isso tem um sabor incrível! - exclama o hipopótamo Horácio após a 

primeira mordida. 

- Melancia é a minha fruta favorita do mundo inteiro! - Comenta a ovelha Babi. 

- Eu nunca tinha comido antes - diz Sujinho, a hiena - É muito boa. 

- Veja isto, Sujinho - diz o dinossauro Dino. Ele dá uma mordida na melancia, 

mastiga, engole e faz um bico aberto com a boca. 

- Ptchu! 

Ele cospe uma semente de melancia, que voa até o meio da floresta. 

- Ei, eu consigo fazer melhor do que isso! - grita a zebra Zag. 

- Ptchu! 

Todos riem porque a semente de Zig vai mesmo mais longe do que a de Dino. 

Em poucos instantes, todos estão cuspindo sementes por todo o lugar, e até uns nos 

outros. É um jogo maluco que eles acabaram de inventar. 

- Ptchu! Ptchu! Ptchu!  

- Eu nunca pude fazer isso em casa - Silvia diz sem fôlego. 

- Nem eu! - ri Zag. 

- Ptchu! 

Eles todos foram uma fila. Um por um, os amigos tentam ver quem cospe mais 

longe. Zag vence. 
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- Bem que eu falei! - ela comemora - Campeã mundial! 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Ptchu!” 

 

2) O que os amiguinhos estão fazendo? 

R. Os amiguinhos estão sentados do lado de fora do esconderijo. 

 

3) A cobra Silvia levou o que para dividir com seus amigos? 

R. A cobra Silvia levou fatias de melancia gelada para repartir com todos. 

 

4) Qual dos amiguinhos nunca havia comido melancia antes?  

R. Sujinho nunca tinha comido melancia antes. 

 

5) Quando o hipopótamo Horácio cospe a semente da melancia, onde ela vai para? 

R. A semente voa até o meio da floresta. 

 

6) Momentos depois, o que todos os amigos estão fazendo?  

R. Em poucos instantes, todos estão cuspindo sementes por todo o lugar, e até uns 

nos outros. 

 

7) Na disputa para ver quem cuspia sementes mais longe, quem foi o vencedor? 

R. Zag vence e comemora o novo jogo.  


