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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Horácio, o alpinista 

Há uma árvore maravilhosa no quintal do hipopótamo Horácio. Ela é perfeita 

para escalar. 

O papai Hipopótamo sempre ajuda Horácio a subir no primeiro galho, mas 

agora ele está trabalhando. 

“Vou empurrar esta cadeira até a árvore e subir nela. Assim alcanço o galho”, 

Horácio pensa. 

Ele empurra uma cadeira de jardim até a árvore. 

- Ufff! Ufff! - ele geme. 

- Sim! Eu consigo alcançar aquele galho agora! - ele exclama. 

Ele se estica ao máximo e quase não consegue pegá-lo. 

- Ufff! Ufff! - ele geme de novo, estendendo-se devagar. 

Ele se acomoda em uma bifurcação dos galhos da árvore e olha ao redor do 

quintal. 

- Eu estou bem no alto agora! E fiz tudo sozinho! - ele comenta feliz. 

Os pássaros chegam e saem da árvore acima dele. Horácio decide ir mais para 

o alto. De repente, ele escorrega e cai para trás! 

O pé dele fica preso na bifurcação de um galho quando ele cai. Está 

completamente preso lá. 

Ele fica pendurado, de cabeça para baixo, por um pé. 

- Ai! Isso dói! - Horácio exclama. 

“Mas na verdade, eu tive sorte”, ele pensa em seguida. “Eu poderia ter caído 

desta altura até o chão. Isso machucaria mais ainda!” 
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- Socorro! Socorro! - ele grita. 

Bem nessa hora, o dinossauro Dino vira na curva da casa. Ele para e fica 

olhando. 

- Horácio? o que aconteceu? - ele pergunta, surpreso. 

Horácio balança a cabeça os braços e as pernas, e grita: 

- Eu digo depois que você me tirar daqui! 

Dino corre para chamar a mamãe hipopótamo. Ela ajuda Horácio a soltar o pé e 

descer. Horácio abraça Dino.  

- Puxa! Você salvou a minha vida! - Horácio suspira aliviado. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que há no quintal de Horácio? 

R. 

 

3) Para tentar alcançar o galho da árvore sozinho, o que Horácio decide fazer? 

R. 

 

4) Quando Horácio começa a subir para um lugar mais alto na árvore, o que acontece? 

R. 

 

5) Enquanto Horácio pede socorro, quem aparece na curva de sua casa? 

R. 
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6) O que a mamãe de Horácio faz quando o vê preso na árvore? 

R. 


