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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O espremedor de maçãs 

O dinossauro Dino adora a época de maçã. O vovô cultiva mais maçãs do que 

pode comer ou dar. Então ele faz sucos com elas. 

- Estou sentindo um cheiro gostoso aqui! - ri Dino ao encontrar o vovô, que já 

está trabalhando no quintal. 

- Esta é a parte divertida de fazer suco - sorri o vovô. 

- Você quer pedalar de novo este ano? - ele pergunta. 

- Claro! - responde Dino. Ele pula em uma bicicleta especial que aciona a 

máquina de espremer maçãs. 

- Pode começar! - grita vovô, e Dino pedala feito louco. 

A moenda comprime e esmaga as maçãs que o Vovô coloca, e a polpa 

escorrega por um grande balde. 

Dino salta da bicicleta, exausto.  

O Vovô ergue os baldes e despeja a polpa no espremedor. 

- Veja isso, Dino! É o nosso suco! - ele exclama enquanto enche outros baldes 

com o caldo que escorre pela outra extremidade. 

- Posso tomar o primeiro gole? - Dino pergunta. 

O Vovô sorri. 

- Por que eu não estou surpreso?  

Ele despeja um suco amarelo em um copo para Dino, e então pega outro para 

si. 

- Ah, eu tinha até me esquecido de como o gosto é delicioso! - exclama Dino, 

lambendo os beiços. 
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- Não há nada como um suquinho fresco! - concorda o vovô. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O espremedor de maças”. 

 

2) O que o vovô faz com as maças que sobram nessa época? 

R. O vovô faz suco com as maças que sobram. 

 

3) Quando Dino sobe na bicicleta especial, o que acontece? 

R. Quando Dino pula na bicicleta especial ele aciona a máquina de espremer maçãs. 

 

4) Dino pergunta ao vovô se pode fazer o que primeiro? 

R. Ele pergunta se pode tomar o primeiro gole do suco. 

 

5) O que Dino acha do Suco de maça que ele e o vovô fizeram? 

R. Dino acha delicioso o suco. 


