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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Giro, o homem das cavernas 

Giro, a girafa, está vendo seu livro favorito do momento. É sobre os homens 

das cavernas. ”Eles tinham uma vida legal, morando nas cavernas e matando 

mamutes para comer”, ele pensa. 

- Vou fazer um arco e flechas! - Giro decide. 

Ele sai e encontra um galho curvado.  

- Agora, eu preciso de uma corda que estique - ele murmura. Talvez a mamãe 

tenha uma. 

A mamãe tem, antes de entregá-la para giro, ela diz: 

- Quero que você me prometa que não vai apontar o seu arco para nada que 

seja vivo ou que possa quebrar. Você promete? 

- Sim - responde Giro, bastante sério. 

Giro amarra a corda nas pontas do galho. Tóóóin! Ele puxa a flecha e a solta em 

seguida. 

Agora, ele precisa de algumas flechas. Ele volta a procurar a mamãe. 

- Eu posso lhe dar três espetinhos de madeira, mas quero ouvir você 

novamente prometendo que não vai atirar em nada vivo ou quebrável. 

- Eu prometo - Giro diz. 

Agora, ele está preparado para ser um homem das cavernas. Ele coloca seu 

elefante de brinquedo sobre uma caixa. 

- Você será um mamute hoje, está bem? - Giro conversa baixinho com ele. Ele 

colocou uma flecha na corda do arco. 

“Agora eu puxo a corda com a flecha para trás, apontando para o mutante e 

solto”, ele pensa. 
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Tóóóin! A flecha voa em direção ao mamute e o acerta!  

- Uau! Consegui! Eu poderia ser um homem das cavernas! - ele exclama. - Bifes 

de mamute para a janta esta noite! 

Mas o que ele quer mesmo é um biscoito. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Giro, o homem das cavernas”. 

 

2) Sobre o que é o livro que Giro está lendo? 

R. Giro está lendo um livro sobre homens das cavernas. 

 

3) O que Giro pensa sobre a vida dos homens das cavernas? 

R. Ele pensa que eles tinham uma vida legal, morando nas cavernas e matando 

mamutes para comer. 

 

4) Giro decide fazer um arco e flechas. O que ele procura para fazê-lo? 

R. Ao sair ele encontra um galho curvado, então só faltava uma corda que esticasse.  

 

5) Antes de a mamãe entregar a Giro a corda, o que ela o faz prometer? 

R. A mamãe faz Giro prometer que ele não iria apontar o seu arco para nada que 

fosse vivo ou que pudesse quebrar. 

 

6) Ao se preparar para ser um homem das cavernas, o que Giro faz com seu elefante 

de brinquedo? 

R. Ele o coloca sobre uma caixa e diz que seu elefante será um mamute hoje. 


