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Um presente de aniversário diferente 

- Amanhã é o aniversário do dinossauro Dino! - a ovelha Babi comenta com os 

amigos no esconderijo - Ele disse que estamos todos convidados para festa. 

- Estou pensando no que poderíamos dar de presente para ele - a cobra Silvia 

diz pensativa. 

- Que tal um cartão dizendo que a gente vai ajudar a arrumar o quarto dele? - 

ri o hipopótamo Horácio. Ele sabe quanto Dino consegue ser bagunceiro. 

- Isso não é engraçado - resmunga a girafa Giro. 

- Vamos até a loja do Sr. Ptero para procurar alguma coisa - a ovelha Babi 

sugere, sorrindo. Ela gosta de fazer os amigos felizes. 

Os amigos pedalam nas bicicletas até a loja de variedades do Sr. Ptero. Ela tem 

qualquer coisa de que alguém possa precisar, de comida a roupas, e até ferramentas 

e brinquedos. 

- Do que Dino gosta? - pergunta a zebra Zig. 

- Ele e o avô estão plantando a horta do Dino - a zebra Zag, lembra - o 

fazendeiro Dino. Imaginem isso. 

- Ei, isso me deu uma grande ideia! - Silvia exclama - Venha comigo. 

Finalmente, Silvia diz: 

- É este aqui! 

O Sr. Ptero embrulha o presente e amarra uma linda fita em volta da caixa.  

Adivinhe o que é. 
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Questões 

  

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Um presente de aniversário diferente”. 

 

2) No dia do aniversário do Dino, quem ele convida? 

R. Dino convida todos os seus amigos para festa. 

 

3) No que a cobra Silvia fica pensando? 

R. A cobra Silvia pensa no que eles poderiam dar de presente para Dino.  

 

4) Por que Horácio diz que eles poderiam dar um cartão dizendo que eles iam ajudar 

a arrumar o quarto dele? 

R. Horácio diz isso porque sabe quanto Dino consegue ser bagunceiro. 

 

5) Babi fala para os amiguinhos irem onde para procurar um presente para Dino? 

R. Babi diz para irem até a loja do Sr. Ptero para procurar alguma coisa para ele.  

 

6) Como os amigos foram para a loja? 

R. Os amigos pedalaram nas bicicletas até a loja de variedades do Sr. Ptero. 

 

7) Por que os amigos decidiram ir à loja do Sr. Ptero? 

R. Porque lá tem qualquer coisa de que alguém possa precisar, de comida a roupas, e 

até ferramentas e brinquedos. 

 


