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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Risadinha, o piolho 

 A menina chegou em casa coçando a cabeça. Estava com piolho. Todo ano, no 

começo das aulas, acontecia a mesma coisa. E vinha vinagre quente, catação de 

lêndeas, lavação de cabelo. E choro. E mãe reclamando. Uma verdadeira luta. Um 

suplício. Agora estava acontecendo de novo.  

 Depois de uma cessão dessas, com os olhos vermelhos de tanto chorar, a 

menina foi secar os cabelos ao sol. Um piolho, que estava todo molhado, aproveitou o 

momento também para se secar. E para tomar um pouco de sol. Colocou-se bem a 

vontade, de barriga para cima, as patinhas da frente apoiando a cabeça. 

 A menina sentiu uma cosquinha e ao se coçar coçou a barriga do piolho. Ele era 

cosquento e começou a rir. Ela ouviu aquele risinho e não descobriu de onde ele 

vinha. Como o riso pega logo, não demorou para que outros piolhos começassem a 

rir.  

 O riso era tanto que a menina começou a dar risadas. Daí a pouco ria a mãe, ria 

o povo todo da casa. O riso tomou conta da vizinhança, contagiou o quarteirão depois 

invadiu o bairro, em seguida a cidade se espalhou pelo mundo a fora. Ninguém sabia 

porque estava rindo mas todo mundo ria pra valer. E quanto mais se ria, mais 

vontade sentia de rir. 

 Dizem que até o sol, lá nas alturas, deu boas gargalhadas. 
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Questões 

1) Qual é o titulo do texto? 

R: O título do texto é “Risadinha, o piolho”. 
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2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 5 parágrafos. 

3) Quais são os personagens principais desta história? 

R: Os personagens principais são a menina, o piolho e a mãe. 

4) Quem é o autor do texto?  

R: O autor do texto é Ronaldo Simões Coelho. 

5) O que acontece todos os anos no começo das aulas? 

R: Todos os anos a menina pegava piolho. 

6) O que acontecia quando a menina pegava piolho? 

R: Era vinagre quente, catação de lêndeas, lavação de cabelos, choro, mãe 

reclamando, uma verdadeira luta. 

7) O que aconteceu quando a menina foi secar os cabelos? 

R: O piolho, que estava todo molhado, aproveitou o momento para também se secar, 

e para tomar um pouco de sol, colocou-se bem a vontade, de barriga para cima, as 

patinhas da frente apoiando a cabeça. 

8) O que aconteceu quando a menina coçou a cabeça? 

R: Ela coçou a cabeça do piolho e ele começou a rir, depois os outros piolhos 

começaram a rir, depois de um tempo todo mundo estava rindo. 

9) Qual a sua opinião a respeito desta história, você acha que ela é real? Justifique 

sua resposta. 

R: Resposta pessoal. 

10) Faça uma ilustração da história: 

 

 


