
Olá galerinha.... hoje vocês irão ouvir a história de dois lagartos!  
 

Ouçam com atenção, acompanhem a leitura (pelo link abaixo) e depois, copiem o título e 

as questões no caderno. É necessário copiar somente a resposta correta. 

https://www.youtube.com/watch?v=5-GBZ_WPgO8&feature=youtu.be 

 

Troca de peles 

 

  Há muitos anos e muitos anos, aconteceu um grande baile para o qual todos 

os bichos foram convidados. Não, a festa não foi no céu, foi em terra firme mesmo. 

Os animais estavam todos em polvorosa, menos um... 

  Tijubina, um lagarto-cinzento fêmea muito vaidoso e esperto, achando sua 

pele muito sem graça para comparecer à ocasião tão importante, lagarteava sobre 

as pedras com olhos tristes. 

  Saindo de um arbusto, Carambôlo, um lagarto macho, bem-intencionado, de 

pele em tons de verde bem alegre, quis saber o que se passava com Tijubina, sua 

velha conhecida. 

  – Estamos às vésperas do grande baile dos bichos e eu me sinto mal por não 

ter uma pele mais vistosa. Como posso ir nestes trajes? – disse Tijubina com voz 

de choro. 

  Sensibilizado, Carambôlo decidiu emprestar sua pele, para que a amiga 

pudesse ir bem bonita à festa. Disse ele: 

  – Então, Tijubina, façamos assim: eu fico com a sua pele cinza e você vai 

com a minha, que é verde e reluzente. Mas, veja lá, depois do baile, desfazemos a 

troca!   

Imediatamente, Tijubina mudou de humor! Dias depois, trocou de pele com 

Carambôlo e entrou no salão toda verde e vaidosa. 

  Na saída, Carambôlo, no traje cinza, parou para esperar a amiga, que não 

apareceu. 

  Bonzinho como ele só, pensou: 

  – Ela deve ter tido algum contratempo, indo embora mais cedo. Amanhã, ela 

aparece. 

  Mas Tijubina não veio no dia seguinte, nem no outro, nem no outro... E 

Carambôlo perdeu as contas dos dias que passou esperando por sua antiga pele. 

  Hoje, ele é um lagarto-cinzento, que balança a cabeça o tempo todo, 

lamentando ter sido passado para trás. Vai dizer que você nunca encontrou com 

ele? 
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Questão 1 – Identifique o fato que motivou a história acima: 

( ) o grande baile para os bichos. 

( ) a troca de peles entre os lagartos. 

( ) a insatisfação de um lagarto-cinzento fêmea com a sua pele. 

 

Questão 2 – O que significa dizer que os animais, com exceção de um, estavam 

em polvorosa? 

( ) Significa dizer que eles estavam agitados. 

( ) Significa dizer que eles estavam surpresos. 

( ) Significa dizer que eles estavam preocupados. 

Questão 3 – O narrador refere-se ao lagarto Tijubina no trecho: 

( ) “muito vaidoso e esperto”. 

( ) “bem-intencionado”. 

( ) “de pele em tons de verde bem alegre”. 

 

Questão 4 – No fragmento “[...] Carambôlo decidiu emprestar sua pele, para que a 

amiga 

pudesse ir bem bonita à festa.”, a parte destacada expressa: 

( ) a condição do fato anterior. 

( ) a finalidade do fato anterior. 

( ) a consequência do fato anterior. 

 

Questão 5 – No segmento “Mas, veja lá, depois do baile, desfazemos a troca!”, 

Carambôlo: 

( ) adverte Tijubina. 

( ) ameaça Tijubina. 

( ) aconselha Tijubina. 

 

Questão 6 – Os travessões desempenham na história a função de: 

( ) anunciar as falas dos personagens. 

( ) marcar o início das falas dos personagens. 

( ) indicar uma pausa nas falas dos personagens. 

 

Questão 7 – Aponte o adjetivo que pode ser usado para caracterizar a Tijubina, 

tendo em vista a 

sua conduta no decorrer da história: 

( ) corajosa. 

( ) trapaceira. 

( ) persistente. 


