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Brincando com fósforo 

Os amiguinhos estão no esconderijo. 

Sujinho, a hiena, traz alguma coisa para mostrar aos amigos. 

- Fósforos! – eles gritam, alarmados. 

- Não podemos brincar com isso - diz a zebra Zig, com firmeza. 

Sua irmã, Zag, abana a cabeça e franze a testa. 

- Sujinho, no que você está pensando? - pergunta Giro, a girafa. - Isso é 

perigoso! 

- Vocês estão com medo destas coisinhas? - Sujinho provoca. 

- Não, contanto que não se queimem - brinca o hipopótamo Horácio. 

- Bem, vou acender alguns - Sujinho anuncia. 

Zig e Zag saem do Esconderijo. 

Sujinho acendem um fósforo e fica olhando para a chama, enquanto ela queima 

rápido, descendo até o dedo dele. 

- Ai! - Ele grita e o atira fora. 

O fósforo aceso cai em um pedaço de papel em um canto do esconderijo. De 

repente, o papel fica em chamas! 

- Rápido! Vamos sair! - grita Giro, e os amigos saem correndo pela porta. 

Mas Horácio fica para trás. Ela pisa sobre o papel em chamas e apaga o fogo. E 

então sai. 

Ele está furioso. Sujinho está olhando para o chão. 

- Isso foi muito estúpido! - grita Horácio. - Espero que seja a última das suas 

grandes ideias! 
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- Horácio, eu sinto muito - diz Sujinho. - Eu nunca mais vou fazer isso. 

Ele volta para casa envergonhado. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Brincando com fósforo”. 

 

2) Onde os amiguinhos estão reunidos? 

R. Eles estão reunidos no esconderijo. 

 

3) Com o que os amiguinhos dizem que não podem brincar? 

R. Com fósforos. 

 

4) O que Giro acha dos fósforos que Sujinho levou? 

R. Ele quer saber o que Sujinho está pensando, porque os fósforos são perigosos. 

 

5) Quando Sujinho acende um fósforo, o que acontece no esconderijo? 

R. O fósforo aceso cai em um pedaço de papel em um canto do esconderijo. De 

repente, o papel fica em chamas! 

 

6) Horácio consegue apagar o fogo, mas o que ele diz a Sujinho? 

R. Ele diz que aquilo havia sido muito estúpido e que ele esperava que fosse a última 

das suas grandes ideias. 


