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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Sujinho ingressa 

Os amiguinhos estão fazendo uma reunião de emergência dentro do 

esconderijo. 

- Eu sei que ele tem sido um pestinha, mas acho que a gente deveria ser legal 

com ele - diz a zebra Zig. 

- Eu não entendo por que ele é tão egoísta e mal humorado - comenta a ovelha 

Babi. 

- Vamos deixar ele fazer o teste? - Pergunta a cobra Silvia. 

- Talvez, se passar, ele fique mais contente e agradável - diz Giro, a girafa. 

Os amigos pensam sobre isso e decidem dizer sim. 

Sujinho, a hiena, está sentado do lado de fora do esconderijo. 

- Sujinho, você gostaria de entrar no nosso esconderijo com a gente? - 

pergunta Silvia. 

Sujinho olha em volta para todos eles.  Ele vira para o lado e então diz: 

- Sim. 

- Você tem que passar em um teste antes de conseguir a senha para a entrada 

- Giro diz sério - Pronto? 

- Está bem - concorda Sujinho. 

Então o hipopótamo Horácio dá um passo à frente e fica ao lado dele. 

- Você tem que segurar a respiração por mais tempo do que o Horácio - Giro 

explica - Comecem quando eu disser “já”. Um, dois, três... já! 

Horácio e Sujinho enchem os pulmões de ar e o seguram. Os amiguinhos 

também seguram a respiração. 
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Horácio está ficando vermelho, mas Sujinho parece ótimo. 

- Ufa! - explode Horácio, e então Sujinho solta o ar e dá um sorrisinho.  

- Nossa, Sujinho, você se saiu bem! - Horácio exclama. 

- Eu tenho pulmões fortes. Corro muito em casa - Sujinho explica - Então, qual 

é a senha? - ele pergunta. 

- Cueca! - eles gritam, e todo mundo cai na risada.  

Até Sujinho. Ele parece um pouco mais feliz agora. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

 

2) O que os amiguinhos estão fazendo no esconderijo? 

R. 

 

 

3) O que a ovelha Babi não entende? 

R. 

 

 

4) A cobra Silvia propõe o que aos amigos? 

R. 
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5) Sujinho aceita participar do teste para entrar no esconderijo? 

R. 

 

 

6) Como é o teste que Sujinho tem que passar? 

R. 

 

 

7) Como Sujinho se saiu no teste feito pelos amiguinhos? 

R.  

 


