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Esta história de Luís Camargo foi criada com “adivinhas”.  

Será que você conhece algumas? 

Para lhe desafiar tampei as respostas das adivinhações que “abrem as portas” para o Maneco 
Caneco (personagem da história). Então você ficará no lugar do Maneco Caneco e o ajudará a 
responder as adivinhas, escrevendo nos retângulos em azul a resposta que você pensou. 

Lembre-se o importante é responder, sem se preocupar se está certo ou errado e também é 
melhor errar com sua cabeça do que acertar com a cabeça do outro. Ok? 

Então divirta-se com esta leitura! 

                                             PANELA  DE  ARROZ 

                                                                         Luís Camargo 

A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. 

A porta perguntou: 

- O que é, o que é: tem dente mas não morde? 

Maneco Caneco respondeu: 

 

E a porta abriu. 

Depois da porta tinha outra porta. 

A porta perguntou: 

- O que é, o que é: tem barba, mas não tem queixo? 

Maneco Caneco respondeu: 

 

E a porta abriu. 

Depois da porta tinha outra porta. 

A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. 

A porta perguntou: 

- O que é, o que é, se come na cozinha, mas não se come no carro? 

Maneco Caneco respondeu: 



 

 

E a porta abriu. 

Depois da porta tinha outra porta. 

A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. 

A porta perguntou: 

- O que é, o que é: tem no café, mas não é café, tem no chá, mas não é chá? 

Maneco respondeu: 

 

 E a porta abriu. 

Depois da porta tinha outra porta. 

A porta não tinha trinco nem fechadura, mas estava fechada e não abria. 

A porta perguntou: 

- O que é, o que é: na água nasci, na água me criei, se me colocarem na água, na água 
morrerei? 

Maneco respondeu: 

 

E a porta se abriu. 

Depois da porta não tinha mais portas. 

Todas as portas estavam abertas. 

Apareceu o arroz. 

O arroz olhou no relógio: 

- Está na hora de tomar banho! 

O arroz se enfiou numa bacia, debaixo da torneira e tomou banho. 

O arroz olhou no relógio: 

- Está na hora de fritar! 

O arroz pulou numa panela com óleo e fritou. 

O arroz olhou no relógio: 

Está na hora de temperar! 

O sal, a cebola e o alho pularam na panela. 

O arroz ficou bem temperado. 



 

O arroz olhou no relógio: 

- Está na hora de cozinhar! 

A água fervendo pulou na panela. O arroz bem temperado cozinhou. 

Estou pronto! Disse o arroz. 

E pulou no prato. 


