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Hei Ho!
O vovô Dino está cortando a grama com um mini trator. O chão está lamacento.
Tem chovido bastante.
“Estou quase terminando”, ele pensa. Na mesma hora, uma das rodas do trator
atola na lama. E depois a outra. O trator para de andar: Está atolado!
- Porcaria! - o vovô exclama
Ele desce e tenta empurrar o trator, mas ele não se move. O dinossauro Dino
está andando de bicicleta.
- Oh-oh! Aqui, deixe-me ajudá-lo, vovô! - Dino diz, se aproximando.
Eles empurram e empurram, mas não adianta.
- Vou chamar os meus amigos para ajudar - Dino diz ao vovô - É melhor você
pegar a sua corda comprida!
Logo, os amigos dele chegam, também pedalando. Dino se encarrega do
comando:
- Vamos amarrar esta corda na frente - ele diz.
- Agora, Horácio, agarre a corda. Puxe quando eu disser ”Ho” - ele explica - o
resto de vocês empurra por trás.
- Hei! Ho! Hei Ho! Hei Ho! - ele grita.
A cada “Ho!” o hipopótamo Horácio puxa e os outros empurram. O trator
começa a se mexer. Então lentamente começa a sair da lama.
- Eiii! Nós conseguimos! - os amigos comemoram.
- Horácio você foi ótimo! - exclama o vovô.
- Eu adorei! - Horácio ri - A lama é que estava superlegal!
E dá sua risada de hipopótamo:
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- Huuu, Ho-Ho-Ho-Ho! Huuu, Ho-Ho-Ho-Ho!

Questões
1) Qual é o título do texto?
R.

2) O que o vovô Dino está fazendo?
R.

3) Quando o vovô está quase terminando de cortar a grama, o que acontece com o
trator?
R.

4) Dino estava andando de bicicleta e tenta ajudar vovô, eles conseguem empurrar o
trator?
R.

5) O que Dino faz para ajudar o vovô?
R.

6) Dino e os amigos conseguem tirar o trator da lama?
R.

7) Quando vovô diz a Horácio que ele foi ótimo, do que ele diz que gostou?
R.
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