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O castigo de Sujinho 

- Eu só achei que seria engraçado - Sujinho a hiena, diz ao papai Zebra no dia 

seguinte. 

- Engraçado? O que há de engraçado em quase pôr fogo no esconderijo? O que 

teria acontecido se o Horácio não tivesse apagado o fogo? - o papai pergunta muito 

zangado - E se alguém se machucasse? - ele continua. 

- Eu fiz sem pensar - Sujinho diz - Eu sinto muito mesmo. Nunca mais vou fazer 

isso - ele diz. 

- Sujinho, você não é meu filho, mas eu preciso lhe dar um castigo - o papai 

diz. 

Sujinho concorda, sentindo-se péssimo agora. 

- Por favor, vá falar com o Sr. Cavalo, o nosso prefeito. 

Diga a ele que vai lavar o carro de bombeiros sozinho. Enquanto você fizer isso, 

pense em quão perigoso os fósforos são. 

Sujinho concorda e sai para encontrar o Sr. Cavalo. 

Três horas depois, um Sujinho muito cansado volta para casa. Ele está todo 

molhado e parece triste. 

- Fiz o que você mandou - ele diz ao papai Zebra. 

- Eu nunca mais vou brincar com fósforos - ele diz. 

- Fico feliz por você ter aprendido a lição - o papai diz.  Ele sorri e completa: 

- Está bem, Sujinho, vamos deixar isso para trás. Vamos jantar. 

- Está bem - murmura Sujinho, e ele se une à família Zebra à mesa do jantar. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O castigo de Sujinho”. 

 

2) Por que o papai Zebra está zangado com Sujinho? 

R. Porque ele quase colocou fogo no esconderijo. 

 

3) Sujinho garante ao papai Zebra que nunca mais irá fazer esse tipo de coisas, mas 

mesmo assim o que o papai Zebra faz? 

R. O papai Zebra diz a ele que vai ter que colocá-lo de castigo. 

 

4) Qual castigo o papai Zebra deu para Sujinho por ter brincado com fósforos? 

R. O papai o mandou lavar o carro de bombeiros sozinho e enquanto isso, pensar em 

quão perigoso os fósforos são. 

 

5) Três horas depois, um Sujinho volta muito cansado para casa. O que o papai Zebra 

diz a ele? 

R. O papai Zebra diz que fica feliz por ele ter aprendido a lição. 


