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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Sonho ou verdade? 

O macaco Ivo, as zebras Zig e Zag e o dinossauro Dino estão sentados na doca 

ao entardecer, olhando o pôr do sol. 

- Adoro o jeito como o sol fica dourado, alaranjado e depois vermelho quando 

se põe! - diz Zig. 

- Isso me faz lembrar aquele peixe dourado gigante que a gente viu quando 

estava na balsa na última primavera - Zag suspira - lembra, Zig? 

- Esperem um minuto... Vocês viram um enorme peixe dourado? - pergunta 

Ivo, alvoroçado - Eu quase o apanhei! 

- Ei, eu vi um grande peixe dourado uma vez, bem embaixo desta doca! - Dino 

se lembra, apontando para a água embaixo deles. 

Eles se entreolham, depois olham para a água. 

- Vocês acham que é um único peixe? - Ivo pergunta pensativo. 

Eles ficam em silencio, olhando a água. De repente, distante da praia, um 

enorme peixe dourado dá um salto e bate na água, espirando-a como um golfinho. 

- Uau! Vocês viram aquilo?! - grita Ivo. 

- Era o nosso peixe! - exclama Zig. 

- Minha nossa! Era ele! - ecoa Zag. 

- É como se o peixe tivesse escutado a gente falar sobre ele, ou ela, e quisesse 

dizer oi ou algo assim! - exclama Dino. 

Eles veem uma figura se aproximando, logo abaixo da superfície da água. Ela 

faz um redemoinho na água embaixo dos pés deles. Então, o peixe dourado dá um 

salto para fora dá água bem perto deles! 
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Chuáááá! A água da onda molhada todos eles totalmente. 

O peixe vai embora nadando devagar. 

- Isto parece um sonho! - exclama Ivo - Esse peixe está nos escutando e nos 

respondendo! 

- Não é sonho, Ivo - Dino ri - estamos completamente acordados e ensopados 

agora! 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Quais são os amiguinhos que estão sentados na doca ao entardecer? 

R. 

 

3) O que Zig diz para os amigos que adora? 

R. 

 

4) Quando os amigos ficam em silêncio olhando a água, o que eles veem? 

R. 

 

5) No momento em que o peixe vai embora, o que Ivo diz aos amigos? 

R. 


