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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

                                             

Cierta vez enviaron a un hombre al espacio en 

dirección a un planeta perdido. 

Era un planeta tan distante pero tan distante que 

el combustible se terminó cuando el cohete por fin 

llegó a sua destino. 

Y era un planeta pequeño ubicado en medio  del 

espacio no se sabe en qué galaxia ni en qué 

constelación. 

El astronauta caminó por todo el planeta y dio la 

vuelta al mundo en menos de ochenta pasos( es que el planeta no tenía ni río , ni 

mar, ni montañas). Y viéndose tan solo el astronauta gritó: 

¡Socorro! 

¿Dónde estoy? ¿Qué hago aqui? ¿Quién soy? 

Ziraldo. El pequeño planeta perdido. São Paulo: Melhoramentos, 2006.p.2-5.(fragmento) 

Responda as perguntas de acordo com o texto. 

1.Quem foi enviado ao espaço e qual era a direção que o personagem da história  

seguiu? 

a.uma mulher foi enviada ao espaço rumo ao infinito. 

b.um homem foi enviado ao espaço rumo a um planeta perdido. 

c.uma criança foi enviada ao espaço rumo a um planeta perdido. 

d.um homem foi enviado ao espaço rumo a um planeta desconhecido. 

 

2.Porque o combustível do foguete estava acabando? 

a.porque o personagem esqueceu de reabastecer o tanque. 

b.porque o planeta era distante. 

c.porque o foguete sofreu um acidente ao longo do trajeto. 

d.porque  houve um vazamento no tanque. 
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3.Onde o planeta estava localizado? 

a.no meio do deserto 

b.no meio do espaço  

c.no meio  da galáxia 

d.no meio da constelação 

 

4.O que fez o personagem ao chegar em seu destino? 

a.andou por todo o planeta e deu a volta ao mundo em menos de oitenta passos. 

b.andou por todo o espaço a sua volta. 

c.ficou com medo de sair do foguete e permaneceu lá dentro. 

d.chorou e se sentou triste por estar sozinho. 

 

5.Descreva como era o planeta encontrado pela personagem: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

6.Ilustra la historia de acuerdo con tu imaginación. 

 


