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Saudades de casa 

Sujinho, a hiena, está montando quebra-cabeças com Giro, a girafa. Giro 

percebe como Sujinho está irritado. 

- Detesto que este quebra-cabeça! - reclama Sujinho. 

Giro olha para ele. 

- Você está bem? - ele pergunta. 

Sujinho olha de volta. 

- Estou, sim - ele diz, porém sem nenhuma emoção. 

- Eu estava só pensando, porque você parece estar tão... tão triste. Você está 

com saudades do seu pai e da sua mãe? - Giro pergunta.  

Ele sabia que sim. 

- Estou - Sujinho responde - mas eles dizem que é melhor para mim ficar por 

aqui este verão. Não há muita comida em casa agora. 

- Poxa... - Giro não consegue imaginar isso. 

- Eu não pude escolher se ficaria aqui ou não. Então eu fiquei meio bravo - 

Sujinho diz bem baixinho. 

- Mas você tem bastante comida aqui, e a gente gosta de você - Giro ressalta. 

- Acho que sim - responde Sujinho, não parecendo muito convencido - de 

qualquer modo, obrigado por perguntar - ele diz. 

- Ei, Sujinho, eu sou seu amigo! - Giro responde. 

“Coitado do Sujinho... Não é à toa que ele esteja irritado!” Giro pensa. 

Eles sorriem um para o outro e continuam brincando. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Saudades de casa”. 

 

2) O que Sujinho e Giro estão fazendo juntos? 

R. Eles estão montando um quebra-cabeças.  

 

3) O que Giro percebe enquanto os dois estão jogando? 

R. Giro percebe que Sujinho está irritado. 

 

4) Giro sabe que Sujinho está com saudade de seus pais, quando ele pergunta, o que 

Sujinho diz a ele? 

R. Sujinho diz que realmente está, mas que os pais dele dizem que é melhor para ele 

ficar por ali este verão. 

 

5) Com o que Sujinho diz que ficou um pouco bravo? 

R. Sujinho ficou bravo porque ele não pode escolher se ficaria ali ou não. 

 

6) O que Giro pensa depois de sua conversa com Sujinho? 

R. Ele pensa que não é à toa que ele esteja irritado.  


