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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O flautista de Hamelin 

 

 Era uma vez uma cidadezinha muito tranqüila chamada Hamelin. Um dia, ratos 

invadiram a cidade, incomodando todos os moradores. Os moradores tentaram 

acabar com os ratos, e nada. Reclamaram para o prefeito, que prometeu dar um baú 

cheio de outro para quem conseguisse expulsar os ratos. Então, um rapaz do 

povoado foi até o prefeito de disse: 

 - Tocando a minha flauta, eu posso mandar os ratos embora. 

 Começou a tocar a flauta e os ratos saíram dos buracos e das tocas. O rapaz foi 

andando para fora da cidadezinha e os ratos, enfeitiçados pelo som da flauta, 

seguiram-no. O rapaz levou os ratos para bem longe e a cidade ficou livre de todos 

eles. Ao retornar para pegar a sua recompensa, o prefeito não quis entregá-la ao 

flautista. Achou que o rapaz não merecia um baú cheio de ouro só porque ele havia 

tocado uma simples flauta. Era uma noite, enquanto todos dormiam, o rapaz tocou a 

flauta novamente. Todas as crianças da cidadezinha se levantaram, saíram de sua 

casa e seguiram o flautista para um lugar desconhecido. Os habitantes, furiosos, 

foram reclamar para o prefeito, porque suas crianças tinham desaparecido. O prefeito 

mandou chamar o flautista e prometeu, mais uma vez, que entregaria a recompensa 

se ele trouxesse de volta as crianças da cidade. O rapaz roçou a sua flauta e as 

crianças, uma a uma, voltaram felizes para as suas famílias. A cidadezinha voltou a 

ser tranquila e feliz como antes e o flautista, muito rico, ajudou muita gente durante 

toda a vida.  

 

 

 

Questões 

 

1) Qual o título do texto? 

R. 
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2) O que aconteceu na cidade que incomodou os moradores? 

R. 

 

 

3) O que o prefeito prometeu como recompensa para quem conseguisse expulsar 

os ratos? 

R. 

 

 

4) Como um rapaz do povoado conseguiu tirar os ratos da cidadezinha? 

R. 

 

 

5) Quando o prefeito não quis pagar a recompensa, o que o rapaz fez? 

R. 

 

 

6) Ao trazer as crianças de volta, ele conseguiu pegar sua recompensa? 

R.  


