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A segunda surpresa 

O vovô Dino e o Dino estão na horta, cuidando dela para o inverno. 

- É época de colher as plantas que nos dão alimento - o vovô diz. 

Eles arrancam as gavinhas das abóboras e retiram o tutor do Dino. Isso cobre 

de folhas o pé de milho. 

- Ei, Dino, veja isto - diz vovô, com um sorriso no rosto - Ainda há algumas 

espigas de milho aqui. 

- Puxa! Eu adoro espigas de milho! - Dino exclama. 

- Adivinhe só? - o vovô sorri - este não é um milho comum. Consegue adivinhar 

o que é?  

- Não. Milho é milho, não é? - Dino pergunta. 

- Sim e não. É milho de pipoca! - o vovô ri. 

- Milho de pipoca? Quer dizer, de fazer pipoca? - Dino pergunta espantado - 

Quer dizer que dá para fazer crescer milho de pipoca? 

- Sim senhor. Vamos colher todas estas espigas, e então eu mostrei como fazer 

- o vovô diz. 

- Então esse é o segundo segredo dele, o que a vovó quase me contou! - ri Dino 

enquanto colhe o milho. 

De volta à cozinha, o Vovô mostra a Dino o que fazer. 

- Você precisa debulhar os sabugos. Use o dedão para soltar os grãos, e eles 

vão sair das espigas - ele explica. 

Os grãos logo enchem um enorme pote de vidro. 
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- Ai, está! O seu próprio estoque de pipoca para estourar pelas longas noites de 

inverno! - o vovô diz, dando um tapinha nas costas de Dino. 

- Eu só espero que você divida um pouquinho com o seu velho vovô. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A segunda surpresa”. 

 

2) O que Dino e o vovô estão fazendo na horta? 

R. Dino e o vovô estão cuidando da horta para o inverno. 

 

3) O que tem na horta que Dino adora? 

R. Na horta tem espigas de milho.  

 

4) Por que o vovô diz que aquele não é um milho comum? 

R. O vovô diz que não é um milho comum porque é milho de fazer pipoca. 

 

5) Na cozinha, o que o vovô diz que Dino deve fazer? 

R. O vovô explica que Dino precisa debulhar os sabugos e usar o dedão para soltar os 

grãos, assim eles vão sair das espigas. 

 

6) O que o vovô diz dando um tapinha nas costas de Dino? 

R. O vovô diz que agora Dino tem seu próprio estoque de pipoca para estourar nas 

noites de inverno. 

 

 


