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As aventuras de Floquinho na terra 

 Uma gotinha aqui, outra gotinha ali... Floquinho se dissolveu e caiu sobre a 

terra, os animais e as plantas. Floquinho penetrou na terra, matou a sede dos 

animais, molhou a semente que esperava ansiosa para brotar. 

 Após a chuva o sol foi chegando de mansinho o dia amanheceu lindo! Floquinho 

já estava no rio, suas gotinhas sorridentes desciam correnteza abaixo até chegarem 

no mar, o sol aquece o mar, as gotinhas evaporam e sobem em forma de vapor.que 

festa! Parecem bailarinas no ar, são invisíveis, mas sabem dançar. 

 Lá no alto, as gotinhas bailarinas junta-se e de mãos dadas, formam 

novamente uma nuvem branquinha como flocos de algodão. Floquinho baila no céu, 

passa perto do sol que enche de cores o bailado da nuvenzinha e de suas amigas. 

Aparece o mais belo arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 

A noite chega e Floquinho encontra novamente sua amiga Lua, é hora de contar as 

novidades, dona lua ouve com carinho as aventuras de Floquinho. 

 

Questões 

1) Qual é o titulo do texto? 

R: O título do texto é “As aventuras de Floquinho na terra”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 3 parágrafos. 

3) Qual é o tema principal do texto? 

R: O texto trata sobre o ciclo da água. 

4) Quem é o personagem principal da história? 

R: O personagem principal é o Floquinho. 
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5) O que aconteceu quando Floquinho caiu na terra? 

R: Floquinho se dissolveu e caiu sobre a terra, os animais e as plantas. 

6) Oi que aconteceu depois da chuva? 

R: Depois da chuva as gotinhas desceram correnteza abaixo até chegarem no mar. 

7) Porque as gotinhas são bailarinas? 

R: Elas são bailarinas, pois dançam no ar, quando o sol aquece o mar e elas 

evaporam e sobem em forma de vapor. 

8) O que acontece quando as gotinhas se juntam no céu? 

R: Elas se juntam e formam novamente uma nuvem branquinha como flocos de 

algodão. 

9) Quais são as cores do arco-íris? 

R: As cores do arco-íris são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. 

10) Quem é a amiga de Floquinho e o que eles fazem quando se encontram? 

R: A amiga de Floquinho é a Lua, sempre que elas se encontram elas contam as 

novidades. 

 

 


