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Olhos assustadores 

O hipopótamo Horácio está de cama. O quarto dele está todo escuro, exceto por 

um raio de luz que vem por debaixo da cortina da janela. Horácio tem um pouco de 

medo do escuro. 

- O que foi isso? - ele congela e escuta - Ah, é só o vento movendo os galhos 

das árvores lá fora. Parecia um monstro. 

Ele olha ao redor do quarto. 

- O que é aquilo? - ele sussurra. 

Dois olhos enormes o estão encarando no quarto! 

Horácio não sabe se deve acender a luz ou se esconder embaixo das cobertas. 

O coração dele está batendo acelerado, ele mal consegue ouvir qualquer outra coisa. 

A boca de Horácio está seca. 

- Quem... Quem... É você? - ele gagueja. 

- Tenho que ser corajoso - ele diz a si mesmo, mas não consegue se mexer! - 

Vamos lá, Horácio! Seja um herói! - ele se incentiva. 

Horácio alcança e a lâmpada e a acende. 

- Oh, nossa! - ele suspira - É só o meu ursinho de pelúcia! A luz estava fazendo 

com que os olhos dele brilhassem! 

Horácio está tão aliviado, que começa a rir 

- Huuu, Ho-Ho-Ho- HUUU, Ho-Ho-Ho-! Huuu,Ho-Ho-Ho!  
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Olhos assustadores”. 

 

2) Por que o quarto do hipopótamo Horácio está todo escuro? 

R. O quarto de Horácio está escuro porque ele está de cama. 

 

3) Do que Horácio tem um pouco de medo? 

R. Horácio tem um pouco de medo do escuro. 

 

4) Dois olhos encaram Horácio no quarto. Quando Horácio acende a luz, o que ele vê? 

R. Ao acender a luz Horácio percebe que os olhos são do seu urso de pelúcia. 

 

5) Como Horácio se sente ao ver seu ursinho? 

R. Horácio fica muito aliviado e começa a dar risadas. 


