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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O espalha lixo 

O Sr. Dino, o administrador dá área de acampamento, está caminhando para o 

trabalho. Finalmente, o tornozelo dele está melhor. 

Ele vê um papel de bala no caminho.  

- Alguém não estava pensando, eu acho - ele suspira e o apanha. 

Um pouco mais adiante, ele vê outro. Não muito distante, ele encontra mais 

papeis de balas.  

- Isto é realmente um mau sinal. Alguém simplesmente não se importa em 

conservar a nossa ilha. - Ele comenta em voz alta. 

Ele começa a acelerar o passo  

- Encontrarei esse espalha lixo e vou me certificar de que ele pare! – ele diz.  

Ele se aproxima de uma curva no caminho e vê Sujinho, a hiena, com um 

pacote de balas. Sujinho está prestes a atirar um papel no caminho. 

- Pare! - Ordena o Sr. Dino. 

Sujinho dá um pulo de susto e se vira. 

- Sujinho, veja o que eu encontrei ao longo do caminho - diz o Sr. Dino com ar 

sério, mostrando a Sujinho todos os papeis de bala. 

Sujinho se sente culpado e engole uma bala. 

- Eu... Sempre fiz isso - ele gagueja. 

- Sei que está longe de casa, mas, mesmo assim, não entendo por que você 

quer jogar o seu lixo em qualquer lugar. Não é agradável para os outros verem isso. 

E quem deveria limpar a sua sujeira? - o Sr. Dino pergunta. 

- Entendo o que quer dizer - Sujinho diz, temeroso. 
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- Desculpe-me, não vou mais fazer isso. 

- Eu preciso de alguma ajuda para limpar a área do acampamento hoje... - O 

Sr. Dino insinua. 

- Eu ajudarei! - responde Sujinho - Aprendi a minha lição.  

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Para onde o Sr. Dino está indo? 

R. 

 

3) Durante a caminhada o que o Sr. Dino acha um mau sinal? 

R. 

 

4) O Sr. Dino apressa o passo e encontra Sujinho prestes a jogar um papel de bala no 

chão. O que ele faz? 

R. 

 

5) O que o Sr. Dino diz a Sujinho que não consegue entender? 

R. 

 

6) O Sr. Dino diz que precisa de uma ajuda para limpar a área do acampamento hoje. 

Como Sujinho reage? 

R.  


