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Dudu, o detetive
O esquilo Serelepe era muito distraído. Nem tinha notado que suas avelãs
estavam acabando. Ele precisava buscar mais frutos no seu esconderijo.
- Mas onde foi que eu os escondi? - perguntou o esquilo.
O cervo Romildo e o javali Listrado tentaram ajudar, mas eles não conheciam
nenhum dos esconderijos do esquilo.
- Sinto muito - eles disseram.
Então Serelepe foi procurar Dudu, o cachorro do sitio. Dudu ficou muito
contente em receber uma missão.
- Sou o Dudu Holmes! - disse o cachorro. - Detetive a seu serviço! Vamos
proceder de outra maneira. Onde você colheu as avelãs?
- Disso eu me lembro! - anunciou o esquilo. - Na aveleira perto do poço.
Dudu farejou a aveleira e foi farejando até o velho carvalho.
- Opa! - latiu o cachorro cavando a terra.
Serelepe ficou surpreso ao ver um estoque de avelãs.
- Quer dividir? - disse o esquilo ao cachorro.
- Sim, claro! - respondeu Dudu que já pensava na hora do lanche.

Questões

1) Qual é o título do texto?
R. O título do texto é “Dudu, o detetive”.

2) Por que o esquilo Serelepe era muito distraído?
R. Porque não tinha notado que suas avelãs estavam acabando.
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3) Ele precisava buscar mais frutos no seu esconderijo, por que não podia fazer isso?
R. O esquilo Serelepe não lembrava onde tinha escondido as avelãs.

4) Quem ajudou Serelepe?
R. O cervo Romildo e o javali Listrado tentaram ajudar, mas eles não conheciam
nenhum dos esconderijos do esquilo.

5) Quem o esquilo Serelepe foi procurar para encontrar seu esconderijo?
R. Serelepe foi procurar Dudu, o cachorro do sítio.

6) O que Serelepe respondeu quando Dudu perguntou onde ele colheu as avelãs?
R. Na aveleira perto do poço, disse o esquilo Serelepe.

7) Como Dudu fez para chegar ao esconderijo do Serelepe?
R. Dudu farejou a aveleira e foi farejando até o velho carvalho.

8) Serelepe ficou surpreso ao ver um estoque de avelãs. O que ele ofereceu para o
Dudu?
R. Serelepe perguntou se Dudu queria dividir.
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