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O elefante acrobata 

 Zimbo era um elefantinho do circo Zabumba, Zimbo vivia muito triste, sabem 

por quê? 

 Ele era tão desajeitado que não aprendia a fazer nada no circo. Zimbo ficava 

olhando os trapezistas e pensava: 

 - Ah! Quem me dera ser um trapezista! 

 Um dia, o treinador do circo lhe disse: 

 - Se você quiser, aprenderá qualquer coisa. É só treinar. 

 Animado por este conselho, o elefante começou a treinar todos os dias para 

trabalhar no circo. 

 Depois de algum tempo, não havia outro elefante que fizesse qualquer 

acrobacia melhor que ele. Subia no bumbo, tocava tambor com a tromba e dançava 

nas patas traseiras. 

 As crianças iam ao circo só para vê-lo. 

 - Viva Zimbo! Vivia o elefante acrobata! – gritavam. 

 O amor da criançada fazia Zimbo ficar muito feliz. 

D’Olim Marote 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “O elefante acrobata”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 10 parágrafos. 



www.acessaber.com.br 

3) Quem é o autor da história? 

R: O autor é D’Olim Marote. 

4) Quem é o personagem principal da história? E onde ele mora? 

R: O personagem principal é o elefantinho Zimbo, que mora no circo Zabumba. 

5) Por que Zimbo andava triste? 

R: Ele ficava triste pois era desajeitado e não aprendia a fazer nada no circo. 

6) O que o treinador disse a Zimbo? 

R: O treinador do circo falou pro Zimbo que se ele quisesse podia aprender qualquer 

coisa, era só treinar. 

7) O que Zimbo fez depois desse conselho? 

R: Ele ficou animado e começou a treinar todos os dias para trabalhar no circo. 

8) Quais acrobacias Zimbo fazia  no circo ? 

R: Zimbo subia no bumbo, tocava tambor com a tromba e dançava nas patas 

traseiras. 

 

 


