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O porco mais limpo do mundo 

 

No mundo dos animais domésticos, os porcos sempre foram discriminados. São 

considerados os bichos mais sujos, imundos e bagunceiros do reino animal. Em outras 

palavras, “porcos”. 

Talvez esse preconceito exista justamente porque são raras as pessoas que 

tiveram a oportunidade de ver um porco tomando banho, penteando os cabelos, lavando 

as orelhas, aparando o casco e usando desodorante. 

Foi esse tipo de preconceito que ocupou o pensamento de Gabriela Galinha, 

Clóvis Coelho e Doutor Raposo quando viram que o novo morador do prédio que habitavam 

seria um porco. 

Gabriela Galinha foi a primeira a torcer o bico e resmungar: ”Meu Deus! É... um porco! 

Um porco que vem morar aqui! Assim não dá. Todo mundo sabe que os porcos são 

bagunceiros, sujos e lamacentos.” Clóvis Coelho e Doutor Raposo concordaram 

plenamente com as palavras da vizinha e logo começaram a procurar defeitos no 

comportamento do novo habitante. 

Durante sua mudança, o Porco derrubou alguns pedaços de lenha na calçada e um 

saco de farinha na escada do edifício. Ainda deixou algumas pegadas de barro pelo 

corredor. Os vizinhos, ao verem aquela sujeira, pensaram que o prédio iria se transformar 

num chiqueiro. O que os bichos não viram foi que o próprio porco se encarregou de limpar 

tudo. Corroídos pelo preconceito, preferiram dar mais atenção ao ato de sujar do que ao 

ato de limpar do novo morador. 

Com o hálito exalando raiva, a Galinha, o Coelho e o Raposo resolveram tirar 

satisfações com o Porco por sua conduta “porca”. Através de uma conversa simples e 

direta, descobrem que foi o próprio porco que limpou toda sujeira. Constrangido, percebem 

que julgaram prematuramente o novo vizinho. 

Essa história que revela de maneira simples como o preconceito pode evitar que 

as pessoas enxerguem a verdade, mostra às crianças, de maneira simples, como o 

preconceito nasce como um sentimento desprovido de sentido e razão. Um sentimento que 

nasce no interior daquele que sente e não daquele que sofre, o preconceito. 

Marcos Losnak. Jornal Folha de Londrina, 2 out. 

2000 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R.: O porco mais limpo do mundo. 

2) Quem é o autor do texto? 

R.: Marcos Losnak. 

3) Qual é a ideia principal do texto? 

R.: O texto fala sobre o preconceito dos vizinhos em relação ao porco. 

4) Quais são os personagens principais do texto? 

R.: O Porco, a Gabriela Galinha, Clóvis Coelho e o Doutor Raposo. 

5) Quem era o novo morador do prédio? 

R.: O novo morador do prédio é o Porco. 

6) O que os vizinhos pensaram do novo morador? 

R.: Eles acharam que o novo vizinho era bagunceiros, sujos e lamacentos. 

7) O que os vizinhos descobriram quando foram reclamar com o novo vizinho? Como eles se 

sentiram? 

R.: Eles descobriram que quem limpou a sujeira foi o próprio porco. 

8) Em suas palavras explique o que é preconceito. 

R.: Resposta pessoal.( Preconceito: pre.con.cei.to - sm (pre+conceito) 1 Conceito ou opinião formados antes de ter os 

conhecimentos adequados. 2 Opinião ou sentimento desfavorável, concebido antecipadamente ou independente de experiência 

ou razão. 3 Superstição que obriga a certos atos ou impede que eles se pratiquem. 4 Sociol Atitude emocionalmente 

condicionada, baseada em crença, opinião ou generalização, determinando simpatia ou antipatia para com indivíduos ou 

grupos. P. de classe:atitudes discriminatórias incondicionadas contra pessoas de outra classe social. P. racial: manifestação 

hostil ou desprezo contra indivíduos ou povos de outras raças. P. religioso: intolerância manifesta contra indivíduos ou grupos 

que seguem outras religiões.) 

9) Qual é o preconceito que existe em relação aos porcos?  

R.: São considerados os bichos mais sujos, imundos e bagunceiros do reino animal. Em outras 

palavras, “porcos”. 

10) Em sua opinião os porcos são sujos? Justifique sua resposta 

R.: Resposta pessoal. 

11) Hoje em dia ainda existem muitas formas de preconceito. Cite 3 exemplos de preconceitos 

reais, que acontece com os seres humanos. 

R.: Resposta pessoal. 
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12)Você acha certo o comportamento dos vizinhos em relação ao porco? Justifique sua 

resposta. 

R.:resposta pessoal 

13) Marque a alternativa que contem o significado correto da palavra prematuramente: 

a) (    ) perigosamente 

b) ( x ) antecipadamente 

c) (    ) severamente 

 

14) Complete as lacunas com os verbos, conjugando-os como se pede 

a) Clóvis Coelho____pediu____________ desculpa ao novo vizinho. (pedir – pretérito) 

b) Gabriela Galinha______fica__________ envergonhada por essa atitude. ( ficar – presente) 

c) O porco _____sofrerá____________ com o preconceito das pessoas.(sofrer – futuro) 

 

15) Passe as frases abaixo para o plural de forma correta: 

a) Minha amiga ganhou um carro lindo. 

R.: Minhas amigas ganharam uns carros lindos. 

b) Eu como pipoca. 

R.: Nós comemos pipoca.  

 

16) Coloque as palavras sublinhadas em ordem alfabética. 

Durante sua mudança, o Porco derrubou alguns pedaços de lenha na calçada e um 

saco de farinha na escada do edifício. Ainda deixou algumas pegadas de barro pelo 

corredor. Os vizinhos, ao verem aquela sujeira, pensaram que o prédio iria se transformar 

num chiqueiro. O que os bichos não viram foi que o próprio porco se encarregou de limpar 

tudo. Corroídos pelo preconceito, preferiram dar mais atenção ao ato de sujar do que ao 

ato de limpar do novo morador. 

 

1 - barro___________________________ 4 - morador________________________ 

2 - farinha_________________________ 5 – Porco__________________________ 

3 - lenha__________________________ 6 – saco___________________________ 

 

17)Separe as silabas e classifique-as em Oxítona, Paroxítona ou proparoxítona: 

a) Porco: por – co : paroxítona__________________________________________________ 



www.acessaber.com.br 

b) Lenha: Le – nha : paroxítona__________________________________________________ 

c) Saco: sa – co : paroxítona____________________________________________________ 

d) Farinha: fa – ri – nha : paroxítona______________________________________________ 

e) Barro: bar – ro : paroxítona___________________________________________________ 

f) Morador: mo – ra – dor : oxítona______________________________________________ 

 

18)Complete com S ou Z  

ro_S_a 

famo_S_a 

a_Z_arado 

pe _Z inho 

 

19)Complete com lh ou l:   

fami  l ia 

pa_lh_a 

sandá_l_ia 

bo_lh_a 

 

20)Faça uma ilustração da história 

 


