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O dia de ajudante de Sujinho 

- Oi, Sujinho! Entre! - o Sr. Ptero chama a pequena hiena. Está na hora do dia 

do ajudante na loja de variedades do Sr. Ptero. 

- Sim, mas eu não sei o que você faz - murmura Sujinho. Ele não parece muito 

interessado. 

- Bem, que tal estocar as prateleiras? A loja logo abrirá - diz o Sr. Ptero. 

Eles colocam coisas novas nas prateleiras. Comida, tintas, livros, jogos, roupas 

até mesmo balas. 

- As lojas de variedades vendem um pouco de tudo! - explica o Sr. Ptero - Eu 

procuro conseguir as coisas que os moradores querem. 

- A ovelha Babi disse que você ficou assustado no porão - Sujinho diz, 

observando o Sr. Ptero. 

- Ah, isso... - o Sr. Ptero ri - Eu estava errado sobre esse “fantasma”. Eles eram 

pombas! 

Eles colocam as últimas coisas sobre as prateleiras. 

- Nossa, olhe só isto, que legal! - Sujinho diz empolgado. 

Ele segura um boné no qual está escrito: “Eu estive na Ilha dos Pirilampos” 

- Você gostou dele? - pergunta o Sr. Ptero. 

- Sim - Sujinho responde timidamente. 

- Então eu gostaria de dá-lo para você - sorri o Sr. Ptero. - Lembre-se de nós 

quando usá-lo. 

- Pode apostar que eu lembrarei - sorri Sujinho, pela primeira vez hoje. - O que 

mais posso fazer? - ele pergunta. 
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- Pausa para o lanche! - o Sr. Ptero dá um grande sorriso. 

Eles dividem uma barra de doce na passagem da loja. 

- Hora de abrir a loja, Sujinho - diz o Sr. Ptero - E aí vêm os moradores. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O dia de ajudante de Sujinho”. 

 

2) Onde será o dia de ajudante de Sujinho? 

R. O dia de ajudante de Sujinho será na loja de variedades do Sr. Ptero. 

 

3) Qual a primeira coisa que Sujinho e Sr. Ptero fazem? 

R. Eles começam estocando as prateleiras. 

 

4) O que o Sr. Ptero e Sujinho colocam nas prateleiras? 

R. Eles colocam na prateleira comida, tintas, livros, jogos, roupas até mesmo balas. 

 

5) O que Sujinho vê e fica empolgado? 

R. Ele vê um boné que tem escrito “Eu estive na Ilha dos Pirilampos”. 

 

6) Ao ver o quanto Sujinho havia gostado do boné, o que o Sr. Ptero faz? 

R. Ele dá o boné para Sujinho e diz que espera que quando ele usar lembre-se deles. 

 

 


