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A festa de casamento mais legal de todas
Todo mundo está na prefeitura para a festa de casamento do Sr. e da Sra.
Cavalo. Todos estão vestidos com roupas quentes e muito, muito curiosos.
- Ouçam! - Grita Giro, a girafa.
Um som de tilintar fica cada vez mais alto.
- Sinos de trenós!
De repente, um desfile de Pôneis malhados puxando trenós cheios de feno
surge da floresta. O Sr. e a Sra. Cavalo acenam do primeiro trenó.
O Sr. Cavalo grita:
- Amigos subam nos trenós!
Não leva muito tempo para os trenós ficarem cheios. Os adultos se aconchegam
no feno para se manterem aquecidos.
- Iuuupiiii! - grita Giro, dando início a uma guerra de feno. Ele coloca um feixe
de feno dentro da jaqueta do hipopótamo Horácio. Horácio se contorce e tenta tirar
aquele feno coceguento dali. Ele joga o feno em Giro.
- Humm! Comida de hipopótamo! - Horácio exclama alegre, comendo um pouco
de feno e rindo da própria piada.
Os trenós param no abrigo para piqueniques. Ele está lindamente decorado com
flores, velas e laços. Uma banda está tocando música dançante.
Todos recebem bebida e um enorme bolo de casamento. Então eles dançam a
noite inteira.
Os amigos podem ficar acordados até a hora que quiserem! Essa é a melhor
festa de casamento de todas!
www.acessaber.com.br

Questões

1) Qual é o título do texto?
R. O título do texto é “A festa de casamento mais legal de todas”.

2) De quem é o casamento que todos estão na prefeitura para a festa?
R. O casamento é do Sr. e da Sra. Cavalo.

3) Após os sinos de trenó começarem a tocar, o que surge da floresta?
R. Um desfile de pôneis malhados puxando trenós cheios de feno.

4) Por que o hipopótamo Horácio fica alegre?
R. Horácio fica alegre porque Giro jogou nele comida de hipopótamo, feno.

5) Quando os trenós param, como está decorado o abrigo para piqueniques?
R. Está decorado com flores, velas e laços.

6) O que os convidados recebem ao chegar?
R. Os convidados recebem bebidas e bolo de casamento ao chegar.
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