
 

Assunto: Para casa  

 

 

NO PAÍS DAS COISAS IMPOSSÍVEIS 

 

     Pedrinho sonhava fazer coisas impossíveis. Assim como 

bolhas de sabão que não estouram nunca, comidas falantes, 

livros de histórias onde os personagens saem e ganham vida.  

     - Será que são impossíveis? - ele se perguntava todos os 

dias - ou será que existe um país onde tudo pode acontecer?  

     Pedrinho já tinha ouvido falar em tapetes voadores. Sabia 

que eles tinham existido num lugar, muito longe, do outro lado 

do mundo. Por que não existiam mais? Não conseguia se 

conformar. 

          Pedrinho queria tanto um tapete voador!  

          - Qualquer dia você vai viajar de avião - dizia sua mãe.  

           - Avião? - respondia Pedrinho - Avião não tem graça nenhuma. Bom mesmo é um tapete 

voador. 

           Voando mansinho e obedecendo aos pensamentos da gente. Quem sabe me levaria até 

lá longe...  

 - Até onde, Pedrinho? - perguntava a mãe.  

 - Até o país onde acontecem coisas impossíveis - respondia Pedrinho.  

Num sábado de manhã, Pedrinho foi para a casa da avó. Ia dormir lá. 

Os dois estavam conversando na sala, quando, de repente Pedrinho deu um grito:  

- Vovó, este tapete já estava aqui antes?!  

- Que tapete?  

- Este que está debaixo de mim.  

- Sempre esteve aí, Pedrinho, que idéia!  

- É que nunca reparei. Na verdade, só ultimamente ando reparando em tapetes. 

 Ele é muito velho, vó?  

- É sim, Pedrinho, é um tapete persa, todinho feito à mão. 

- Tapete persa é de onde?  

- Da Pérsia. Um país do outro lado do mundo, que não existe mais.  
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Pedrinho é um menino esperto e que tem uma imaginação muito fértil.  

Leia o texto e veja o que ele apronta.   
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          O coração de Pedrinho bateu depressa e forte feito um cabrito novo. Queria muito falar 

um segredinho para o tal tapete, mas para isso era preciso que a vovó saísse da sala.  

          Mal acabou de pensar, sua avó foi para a cozinha.  

          Pedrinho, mais que depressa, assentou-se no meio do tapete e disse assim:  

          - Eu sei que você voa. Não adianta fingir que não está me ouvindo. Você pode estar 

destreinado, eu entendo. Tantos anos aí, parado... Ouça bem: queria que você me levasse até 

o país onde acontecem coisas impossíveis.  

          Ainda bem que a vovó estava ocupada na cozinha fazendo o almoço porque, se ela 

chegasse à sala agora, ia levar um susto muito grande.  

          O tapete mais parecia um aprendiz de tapete voador, coitadinho! Estava até 

envergonhado. Voava todo desengonçado batendo nos móveis e nas paredes. Mas     

Pedrinho cochichava coisa amáveis, para lhe dar coragem.  

          Num piscar de olhos, chegaram a um lugar habitado por seres impossíveis: fadas, 

bruxas, feiticeiras, sacis, duendes, animais falantes, sereias, centauros, peixes voadores.  

          Foi nessa hora, que a avó voltou da cozinha e exclamou assustada:  

          - Pedrinho, por que você está aí no meio deste tapete, e com essa cara?!  

          Na mesma hora a viagem acabou!!   

(Adaptação de um texto de Roseana Murray) 
 
1. NUMERE os parágrafos.  Quantos são?  
 
2.  Abaixo estão alguns significados que o dicionário apresenta 
para a palavra impossível.  
 
SUBLINHE a opção que mais combina com o texto:  

Muito difícil.  
Que não tem possibilidade, irrealizável.  

Extravagante, esquisito, intolerável. 

Rebelde, levado, travesso.  

3. MARQUE com uma cruz os sinônimos das palavras grifadas:  

a) “Você pode estar destreinado, eu entendo”...  

(  ) sem prática 

(  ) deslocado  

(  ) imóvel  

(  ) desajeitado 

b) “Voava todo desengonçado, batendo nos móveis” ...  

(  ) destruído  

(  ) desarrumado  

(  ) desajeitado  

(  ) desarrumado 



4. EXPLIQUE as expressões:  

  

a) Pedrinho “cochichava coisa amáveis”.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) “Num piscar de olhos, chegaram a um lugar...” 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. MARQUE a resposta certa:  

O tapete estava envergonhado por que...  

 (   ) era velho e muito usado.  

 (   ) não sabia o que fazer para agradar Pedrinho.  

 (   ) parecia um tapete que estava aprendendo a voar pela primeira vez.  

 (   ) quebrou os móveis e destruiu as paredes da casa da avó. 

 

6. DÊ respostas completas: 

a) Por que o coração de Pedrinho bateu forte?  

 

b) Como Pedrinho consegue fazer o tapete voar?  

 

c) Por que Pedrinho achava que a avó ia levar um susto muito grande ao chegar à sala?  

 

7. ESCREVA V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. 

 
a) Pedrinho, que viagem maluca!  
 

(   ) Pedrinho é um substantivo.  

(   ) viagem é um verbo.  

(   ) maluca é um adjetivo.  

 

b) O tapete persa é de onde?  
 

(   ) Tapete é um substantivo.  

(   ) persa é um verbo. 

(   ) é é um verbo. 



 


