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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Acertando as contas com o papai 

O papai teve mesmo uma forte distensão na região do tornozelo. E foi tudo 

culpa do dinossauro Dino. 

O papai precisa usar muletas e o tornozelo dele está todo enfaixado. Ele precisa 

ficar sentado com o pé em cima de um travesseiro o dia inteiro. 

- Eu vou cuidar de você, papai - diz Dino. Ele tem chorado bastante desde que 

o papai caiu. 

- Ótimo, Dino - responde o papai.  - Venha aqui, sente-se no meu colo. Vamos 

conversar - ele sorri. 

Dino se aconchega cuidadoso no colo do papai. 

- Olhe, Dino, eu sei que você está se sentindo muito mal por causa do meu 

tornozelo, mas isso não vai ajudar em nada agora - o papai diz, acariciando as costas 

de Dino. 

- Eu só queria poder fazer as coisas serem diferentes, assim o seu tornozelo 

não doeria mais. Sei que foi por minha causa - Dino soluça, chorando novamente. 

- Você pode fazer as coisas serem diferentes de agora em diante - o papai diz 

gentilmente. - Você pode deixar o seu quarto mais arrumado, assim isso nunca mais 

acontecerá - ele explica. - Vamos olhar para o futuro. 

- Você não quer me dar um castigo para eu me sentir mal também?  - Dino 

pergunta, receoso da resposta. 

- Não, acho que você aprendeu a lição - ri o papai.  

- Mas você poderia me trazer um copo de chá gelado! 

Vamos chamar isso de seu castigo, está bem? - ele dá um abraço em Dino.  
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- Está bem! E vou trazer quatro biscoitos também! 

- Dino ri. - Dois para você e dois para mim! 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Acertando as contas com o papai”. 

 

2) O que aconteceu com o papai que foi culpa de Dino? 

R. O papai teve uma forte distensão na região do tornozelo. 

 

3) O que o papai precisa fazer para melhorar? 

R. O papai precisa usar muletas e o tornozelo dele está todo enfaixado. Ele precisa 

ficar sentado com o pé em cima de um travesseiro o dia inteiro. 

 

4) Por que Dino tem chorado bastante? 

R. Dino tem chorado bastante porque o papai caiu. 

 

5) O que o papai explica para Dino para que ele não fique triste? 

R. Ele explica para Dino que sabe que ele está se sentindo muito mal por causa do 

seu tornozelo, mas que isso não ia ajudar em nada agora. 

 

6) Dino pergunta se papai não quer lhe dar um castigo, para que ele pudesse se 

sentir mal também. O que o papai diz a ele? 

R. O papai diz ao dinossauro que não, que ele já havia aprendido a lição. 

 

 

 


