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Bombeiros
Voltava eu para casa, depois de um dia muito afadigado, e, ao subir a minha

rua, que vejo? Um carro de bombeiros, muita gente à roda, principalmente
garotada, muita gente debruçada das janelas e uma escada que subia, subia, em
direção aos telhados. Mudei de passeio, estendi o pescoço, contei os prédios e
verifiquei com susto que a escada ia apoiar-se à fachada do 3.º andar, esquerdo,
que é onde eu moro, não sei se já disse.

Corri para o amontoado de gente e puxei pela manga do primeiro bombeiro
que vi.

– Fogo? – perguntei eu, com voz trémula.
– Não senhor Macaco… – respondeu ele e foi ajudar os companheiros.
Assim despachada a resposta, sem pausa onde coubesse um ponto final,

pareceu-me bastante ofensiva. Ia pedir explicações ao bombeiro e perguntar-lhe,
talvez com maus modos, que bicho era ele para me tratar por “senhor macaco”,
quando um garoto, que por ali andava, esquecido dos recados que a mãe lhe
encomendara, me deu os esclarecimentos que me faltavam:

– Foi o macaco da D. Esmeralda que fugiu para o telhado. Andam a ver se o
caçam.

Ah! Então era isso.

Compreensão da leitura

Interpretação de Textos – 2º ano

1 – Descreve o ambiente na rua, quando o personagem do texto regressou a casa.

• Lê o texto com atenção. Copia-o para o teu caderno.

António Torrado, Histórias de Animais e Outras Que Tais, Livraria Civilização Editora, 2003 (excerto)

2 – Qual era a causa de toda aquela confusão?

3 – “Não senhor Macaco… – respondeu ele.” O personagem ficou zangado com essa
resposta. Porquê? Assinala com X a resposta correta. 

Porque o macaco era seu amigo.

Porque pensou que o bombeiro estava a chamar-lhe macaco.

Porque pensou que o bombeiro era um macaco.



Interpretação de Textos – 2º ano

1 – Procura no teu dicionário o significado das palavras:

afadigado -

2 – Observa as seguintes frases:

Vocabulário

4 – Qual é a função dos bombeiros?

5 – Como pensas que reagirias se te encontrasses num local público (cinema, centro
comercial) e deflagrasse um incêndio?

Ah! Então era isso.
No quartel dos bombeiros há ambulâncias.

Conhecimento explícito da língua

6 – Quem é o autor do texto? De que livro foi retirado este texto?

fachada -

trémula -

2.1 – Completa com Ah ou há.

Nas ruas da cidade                muito movimento, sobretudo à tardinha.
É uma grande confusão.              , que saudades do sossego da aldeia.

Ah – indica espanto, admiração.
há – significa que existe.

1 – Escreve o grau dos nomes:

2 – Sublinha na frase: 

- , com lápis verde;
- , com lápis azul.

“– Foi o macaco da D. Esmeralda que fugiu para o telhado.”

diminutivo normal aumentativo

macaco

voz

carro


