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De volta ao sítio 

Polo conhecia bem a cerca viva que ele deveria atravessar para voltar ao sítio. 
Mas Pedro era um touro grande que não saltava muito alto. 

- Não vou conseguir saltar essa cerca! – disse ele, um tanto quanto 
preocupado. 

- Bem, olhe! Opa! É fácil. E opa! – gritou Polo, passando pela cerca. 

Felizmente, o dono sítio esperava a chegada do touro. Ele abriu a cerca do 
pasto e foi buscar os animais.  

- Ufa!- suspirou Pedro. – Nada de cerca para pular! 

- Ei, Polo! – disse o dono do sítio. – Já que gosta de ajudar, você poderia me 
levar nas costas. 

Polo ficou contente por ser montado por um adulto, mas o cavaleiro era pesado. 

  O cavalo Raio tinha razão! – admitiu o pônei. – Levar alguém nas costas o dia 
inteiro, isso eu não aguentaria. 

Tomara que o dono do sítio não se acostume com isso. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “De volta ao sítio”. 

 

2) O que Polo conhecia bem no sítio? 

R. Polo conhecia bem a cerca viva que ele tinha que atravessar para voltar ao sítio. 

 

3) O que Pedro, que era um touro muito grande, disse a Polo? 

R. Pedro disse para Polo que não ia conseguia saltar a cerca e ficou preocupado. 
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4) Por que Pedro não precisou saltar a cerca viva? 

R: Pedro não precisou saltar a cerca viva porque o dono do sítio já esperava por 
ele e abriu a cerca. 

 

5) O que o dono do sítio falou para o Polo? 

R. O dono do sítio falou para Polo que já que gosta de ajudar, poderia levar ele nas 
suas costas. 

 

6) Polo ficou contente por ser montado por um adulto, mas o cavaleiro era pesado. 
O que o Polo pensou? 

R. Polo pensou que o cavalo Raio tinha razão, ele também não agüentaria levar 
alguém nas costas o dia inteiro. 

 

7) Do que Polo começou a ter medo? 

R. O medo de Polo agora era que o dono do sítio se acostumasse a montá-lo. 

 

 

  

 


