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Escavadeiras e outras máquinas 

Há um grande buraco na rua em direção à chegada da balsa. Uma equipe de 

reparos de rua vem consertá-lo. Todos os moradores estão assistindo. 

- Uau, veja aquela escavadeira! - exclama o macaco Ivo. 

Ele queria estar dirigindo a máquina. 

- Aquele caminhão basculante é fantástico! - exclama a girafa Giro. Ele inclina a 

carroceria e despeja pedra e terra no buraco. 

- Eu não consigo acreditar em quanto barulho eles fazem - vovó Dino reclama 

sobre o som das máquinas. 

O buraco é preenchido, e a equipe de reparos traz uma máquina para 

compactar firmemente a terra no buraco. 

Bup-bup-bup-bup-bup! A máquina vai batendo a terra no buraco. Giro adora 

isso. 

- Ei, você! Quer comandar aqui? - chama o trabalhador que dirige à máquina de 

compactar. 

- Quem, eu? - pergunta Giro. Ele não pode acreditar. 

- Sim, venha tentar! - Ri o técnico. 

Giro agarra as alavancas da máquina e aperta o botão. E lá vai ele, batendo na 

terra para torná-la compacta. A máquina faz o corpo de Giro pular e chacoalhar! 

- O-b-b-b-b! - Giro tenta dizer enquanto os dentes dele batem. 

Todos riem. Giro está pulando tanto quanto a máquina. Mas ele está fazendo 

um bom trabalho. Finalmente, Giro para. 

- O meu corpo ainda está tremendo! - ele ri - Que loucura! É muito divertido!  
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R O título do texto é “Escavadeiras e outras máquinas”. 

 

2) O que tem na rua em direção a chegada da balsa? 

R. Há um grande buraco na rua. 

 

3) Que máquina Ivo gostaria de estar dirigindo? 

R. Ivo gostaria de estar dirigindo uma escavadeira. 

 

4) O que faz o caminhão basculante que Giro acha fantástico? 

R. Ele inclina a carroceria e joga as pedras no buraco. 

 

5) Sobre o que a vovó Dino reclama? 

R. A vovó Dino reclama do barulho que fazem as máquinas. 

 

6) O que o trabalhador que dirige a máquina de compactar pergunta a Giro? 

R. Ele pergunta se Giro quer comandar a máquina. 

 

7) Giro gosta de estar na máquina? 

R. Giro acha muito divertido 


