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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

O pônei Polo 

O pônei Polo estava entediado na sua baia quando ouviu um barulho: “Piuiii”. 

Rapidamente ele se dirigiu em direção ao som. Em seguida, ele pulou uma 

cerca e chegou a um caminho esquisito, reto, uma linha de trem. Polo divertiu-se ao 

pular de um dormente a outro. Durante esse tempo, no sitio, Impala, o cavalo que 

cuidava de Polo, ficou preocupado.  

– Vocês viram onde ele foi? – Perguntou a todos. 

- Eu o vi indo para a linha do trem – respondeu o esquilo. “Piuiii” soou o trem 

mais uma vez. Impala partiu a galope em direção à via férrea e pulou a cerca. 

- Polo! – gritou ele ao ver o pônei sobre os trilhos. – Aposto que você não 

consegue saltar para este lado da cerca!  

O pônei adorava apostar. Ele ergueu o focinho e pulou a cerca. Bem na hora em 

que o trem passou fazendo o maior barulho!  

– Polo você é um campeão. Mas escute aqui, nunca mais pule esta cerca. Nunca 

mais! Entendeu? 

 

 

Questões 

1) Qual é o titulo do texto? 

R. O título do texto é “O pônei Polo”. 

 

2) Por que Polo saiu da sua baia? 

R. Polo saiu da sua baia, porque estava entediado.  

 

3) O que Polo ouviu que o fez sair da baia? 

R. Polo ouviu um barulho “piuiii!”. 
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4) Quem cuidava de Polo? 

R. Quem cuidava de Polo era um cavalo chamado Impala. 

 

5) O que Impala perguntou para os outros animais? 

R. Impala perguntou aos animais se alguém tinha visto Polo. 

 

6) Que animal respondeu a pergunta de Impala? 

R. O esquilo foi quem respondeu a pergunta de Impala 

 

7) Onde estava Polo? 

R. Polo estava na linha férrea, sobre os trilhos, pulando de um dormente ao outro. 

 

8) O que Polo mais gostava de fazer? 

R. Polo gostava de competir.  

 


