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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Testando, testando... 

O Sr. Cavalo, o prefeito, está vibrando com seu alto-falante novo. 

O único problema é que ele não consegue realmente praticar falando nele. Ele 

anda falando baixinho no alto-falante dentro de casa e, mesmo assim, o som fica 

alto. Mas ele quer ver o que acontecerá quando fizer um discurso. 

- Vou caminhar até a torre de observação e chamar o Sr. Tico - ele diz a si 

mesmo. - Assim, eu não incomodarei os moradores. 

Então ele vai até a torre de observação pela floresta. 

Quando chega lá, consegue apenas identificar o Sr. Tico, lá no alto da cabine de 

vigia, olhando em volta com seus binóculos. 

- Olá! - Ele grita com seu alto-falante. 

O Sr. Tico dá um pulo de susto e vira-se de repente para apontar os binóculos 

para o Sr. Cavalo. 

- Estou testando o meu novo alto-falante! - Ele grita. 

O Sr. Tico deixa os binóculos pendurados pela corrente e acena com vigor. Ele 

deve estar respondendo, mas o Sr. Cavalo não consegue ouvi-lo.  

- Como você está hoje? - troveja o Sr. Cavalo educadamente. 

O Sr. Tico parece estar concordando em silêncio. 

Ele olha lá para baixo, novamente na direção do Sr. Cavalo, através dos 

binóculos.  

- Hummm, temos um problema aqui. Ele pode me ver e me escutar e eu posso 

vê-lo, mas não consigo escutar nenhuma palavra que ele diz - reflete o Sr. Cavalo.   



www.acessaber.com.br 

- Bem, tenha, um bom dia - ele cumprimenta o Sr. Tico estrondosamente e ele 

acena um adeus. 

- Talvez eu deva arranjar mais um alto-falante? - o Sr. Cavalo pergunta a si 

mesmo, enquanto volta para casa. - Pelo menos, eu sei que este funciona. 

  

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Como o Sr. Cavalo decide testar seu alto-falante sem incomodar os moradores? 

R. 

 

3) Quando chega lá ele consegue falar com o Sr.Tico? 

R. 

 

4) O que o Sr. Tico deixa pendurados pela corrente para acenar ao Sr. Cavalo? 

R. 

 

5) Qual problema o Sr. Cavalo percebe que tem na comunicação entre eles? 

R. 

 

6) Ao voltar para casa o que o Sr. Cavalo pensa? 

R. 

 


