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O concurso de biscoito do Giro 

- Ei! Eu tenho uma ideia para um novo concurso! - Giro, a girafa, anuncia aos 

amigos no esconderijo. 

Eles prestam atenção, curiosos a respeito do que ele devia estar pensando. 

- Eu vou vencer! Sei que vou! - exclama o hipopótamo Horácio. 

- Você nem sabe do que se trata! - ri a ovelhinha Babi. 

- É simples: O primeiro que conseguir comer seis bolachas salgadas e as 

migalhas em menos de um minuto vence - Explica Giro. 

 Ele entrega um pratinho de papel e seis quadradinhos de bolacha salgada para 

cada amigo. Então ele pega o cronômetro.  

- Está brincando? É muito fácil! - diz Babi. 

 - Esperem para ver. É mais difícil do que vocês pensam. Um, dois, três... já! - 

Giro grita. 

Os amigos começam a mastigar ruidosamente. As primeiras duas bolachas 

descem bem. Mas agora a boca deles está completamente seca. 

- Eu não consigo mastigar - reclama Babi, com a boca cheia. 

- Eu não consigo engolir! - ri Horácio, surpreso. 

Todos pensaram que seria bem fácil. Mas, estranhamente, é quase impossível! 

Apenas dois deles conseguem comer cinco bolachas, e os segundos vão passando. 

- O tempo está quase acabando! Vão! Vão! - Grita Giro. 

Horácio enfia a sexta bolacha em sua enorme boca e se esforça para mastigar e 

engolir. Os olhos deles ficam salientes e piscam com a tentativa. 

- Acabou o tempo! Giro anuncia. 
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- Eu ganhei! Eu disse que ganharia! - comemora Horácio. - Mas eu nunca mais 

quero comer outra bolacha salgada na minha vida. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Qual foi a nova ideia que Giro teve para o concurso? 

R. 

 

3) Assim que Giro falou do concurso, quem disse que ganharia antes de saber sobre o 

que seria? 

R. 

 

4) De acordo com Giro, ganharia o concurso quem fizesse o que? 

R. 

 

5) O que Giro entrega aos participantes antes de iniciar o concurso? 

R. 

 

6) Assim que os amigos começaram a comer os primeiros biscoitos, o que aconteceu? 

R. 

 


