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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Harvey o pônei 

Harvey adora saltar as barreiras, os tapumes e as cercas. Sua mãe não para de 

repetir: 

- Cuidado! Se os homens o virem, acabará num concurso hípico. 

- Mas, mamãe, é divertido! - relincha Harvey. 

- Esse pônei não para quieto! - diz mamãe aos amigos. 

Um dia, Pocotó, um novo pensionista, chega muito cansado: 

- Estou farto! Sinto dor nas pernas. Quero paz!  

Harvey está encantado com o recém-chegado: 

- Conte sobre os homens e seus concursos! 

- No começo - diz Pocotó - tudo novo, tudo belo! Mas depois, passa-se mais 

tempo em caminhões do que saltando obstáculos. 

Harvey fica muito decepcionado e Pocotó o conforta: 

- Se quiser, iremos saltar obstáculos, mas os homens não podem nos ver... 

Desde então, Pocotó e Harvey são sempre os primeiros a se levantar! E vão 

saltar as cercas... 

 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Harvey o pônei”. 
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2) O que Harvey adora fazer? 

R. Harvey adora saltar as barreiras, os tapumes e as cercas. 

 

3) A mamãe pede para Harvey ter cuidado com o que? 

R. A mamãe fala para ele ter cuidado ao saltar, porque se os homens o virem, 

acabará num concurso hípico. 

 

4) Por que um dia Pocotó, um novo pensionista, chegou muito cansado por lá? 

R. Pocotó estava farto e sentia dor nas pernas. Ele queria ter paz!  

 

5) Quando Harvey pergunta a Pocotó sobre os homens e seus concursos, o que 

Pocotó conta a ele? 

R. Pocotó conta que no começo é tudo belo, mas depois acaba passando mais tempo 

em caminhões do que saltando obstáculos. 

 

6) O que Pocotó faz para confortar Harvey? 

R. Pocotó diz a Harvey que se ele quisesse, poderiam saltar obstáculos, mas que os 

homens não poderiam vê-los.  

 

 

 


