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Os blocos causam problemas 

- Dino, está na hora de ir! - do andar de cima, o papai chama Dino, que está no 

quarto. 

- Está bem, papai, só um segundo! - o dinossauro Dino responde. 

Ele está terminando uma alta torre de blocos. 

Alguns minutos depois, o papai sobe correndo a escada e entra afobado no 

quarto de Dino. 

- Dino está mesmo na hora... Uuiiii! - o papai grita. 

Ele escorrega sobre algumas roupas no chão do quarto de Dino, perde o 

equilíbrio e leva um tombo. 

A torre de blocos de Dino balança e se espatifa. Agora há blocos e um papai 

espalhados por todo o chão. 

- Ai, ai! Meu tornozelo! - o papai reclama. Ele segura o tornozelo e o esfrega. 

- Papai, o que você tem? - pergunta Dino, realmente assustado. 

- Acho que torci muito forte o tornozelo - o papai diz com o rosto contraído de 

dor - Está doendo muito mesmo! 

- Ah, papai, eu sinto muito! - exclama Dino - Acho que havia alguns blocos no 

chão, embaixo das minhas roupas. Eles fizeram você cair - Dino diz tristemente. 

- Realmente, Dino, nós pedimos para você deixar o seu quarto mais arrumado. 

Agora você vê por que razão lhe dissemos isso - o papai diz. 

- Prometo que vou melhorar - ele responde. 

Ele se sente horrível ao ver o papai sair mancando. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Os blocos causam problemas”. 

 

2) Quando o papai diz a Dino que já é hora de ir, o que Dino está fazendo? 

R. Dino está terminando uma alta torre de blocos. 

 

3) Logo depois de chama-lo, o papai de Dino sobe as escadas correndo para ir atrás 

dele. Quando entra no quarto, o que acontece com o papai? 

R. Ele escorrega sobre algumas roupas no chão do quarto de Dino, perde o equilíbrio 

e leva um tombo. 

 

4) Do que o papai reclama ao cair? 

R. O papai reclama de dor no tornozelo.  

 

5) O dinossauro Dino pede desculpas ao papai e diz que acha que o que fez o papai 

cair? 

R. Ele diz que acha que havia alguns blocos no chão, embaixo de suas roupas que o 

fizeram cair. 

 

6) O que o papai e a mamãe de Dino haviam pedido para ele fazer? 

R. Eles haviam pedido para Dino deixar o quarto mais arrumado.  

 

7) Como Dino se sente ao ver o papai mancando? 

R. Dino se sente horrível por ser o papai machucado.  


