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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

A partida de futebol 

- Bem-vindos ao primeiro campeonato de futebol da Ilha dos Pirilampos! - 

anuncia o Sr. Ptero pelo alto-falante do Sr. Cavalo. A voz dele ecoa. 

O Sr. Ptero é o locutor do dia. O Sr. Cavalo, o prefeito, está na posição de 

goleiro do time vermelho. 

- Vamos lá, time! - diz a capitã do time vermelho, a zebra Zag - Vamos dar o 

nosso melhor! 

- Vamos lá, time! - diz a capitã do time azul, a cobra Silvia - Nós vamos 

conseguir!  

O jogo começa.  

“Os adultos são rápidos, mas as crianças jogam melhor”, pensa o Sr. Cavalo, no 

gol. De repente, a cobra Silvia chuta uma bola no gol vermelho. A bola passa pelo Sr. 

Cavalo direto para a rede! 

- Gooolll! Os azuis marcam um ponto! - anuncia o Sr. Ptero no alto-falante. 

O macaco Ivo está nervoso como goleiro azul. 

“Espero que eles não chutem em direção ao meu gol”, ele pensa. Mas lá vêm os 

vermelhos, avançando em direção a ele. Zag chuta e... Gol! 

- Os vermelhos marcam um ponto! - grita o Sr. Ptero. 

- Está empatado! 

O jogo está quase no fim.  

- Vamos lá, vermelhos! Vamos fazer mais gol! - grita a capitã Zag.  

Vuuuch! Zag marca outro gol! 

Ivo cai no chão. Ele desmaia de emoção. Mas, aos poucos, se levanta. 

- Ainda bem que terminamos - ele diz - pelo menos eu fiz o meu melhor. 
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- Os vermelhos marcaram dois pontos! - anuncia o Sr. Ptero - E o tempo 

acabou! O jogo termina! Os vermelhos vencem! 

- lupiii! - gritam todos os vermelhos. 

Zag está tão feliz!  

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que o Sr. Ptero anuncia pelo alto-falante do Sr. Cavalo? 

R. 

 

3) Quem é a capitã do time vermelho? 

R. 

 

4) Durante o jogo, quem chuta a primeira bola no gol vermelho? 

R. 

 

5) Por que o macaco Ivo está nervoso? 

R. 

 

6) Quem marca o primeiro ponto para o time vermelho? 

R. 

 

7) Quando Zag marca um gol, o que acontece com Ivo? 

R. 


