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Ursinhos aventureiros 

Os ursos Tuca e Toti eram irmãos e adoravam explorar novos lugares, eles 

estavam sempre se aventurando. 

- Tuca, qual novo lugar iremos conhecer hoje? 

- O leão disse que existe uma caverna abandonada do outro lado da floresta, 

Toti, e há anos ninguém vai lá. Podemos ir até lá, o que acha? 

- Isso é fácil! Nós podemos deixar algumas sementes de girassol pelo caminho 

para voltar para casa. 

Assim, eles partiram para a grande aventura. 

Tuca e Toti chegaram até a caverna e deixaram as sementes pelo caminho. 

Após explorarem o lugar, os ursinhos resolveram voltar, mas foram surpreendidos ao 

perceberem que os pássaros haviam comido todas as sementes.  

- E agora, Tuca? Como voltaremos para casa? 

- Eu tenho uma ideia! Podemos seguir nossas pegadas, afinal, se ninguém vem 

aqui há anos, não vão ter pegadas de outros animais. 

Assim, os ursinhos conseguiram voltar para casa, mas aprenderam a ser mais 

cautelosos nas próximas aventuras. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Ursinhos aventureiros”. 
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2) O que os irmãos Toti e Tuca gostavam de fazer? 

R. Os ursinhos adoravam explorar novos lugares e sempre se aventuravam. 

 

3) Qual o novo lugar que os ursinhos foram conhecer? 

R. Os ursinhos foram para uma caverna abandonada do outro lado da floresta, onde 

ninguém ia há anos. 

 

4) Os ursinhos deixaram o que pelo caminho para conseguirem voltar para casa? 

R. Toti e Tuca deixaram sementes de girassol pelo caminho que fizeram.  

 

5) Na volta para a casa, o que causou surpresa nos ursinhos? 

R. Os ursinhos perceberam que as sementes não estavam mais lá. 

 

6) Como Toti e Tuca encontraram o caminho para casa? 

R. Os ursinhos seguiram suas pegadas e voltaram para casa. 

 

7) O que os irmãos aprenderam com essa aventura? 

R. Toti e Tuca aprenderam que devem ser mais cautelosos das próximas vezes.  


