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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

O tolo e os trapaceiros 

Dois trapaceiros estavam sentados debaixo de uma árvore quando viram um 

homem amarar seu burro e descansar por um tempo. Os trapaceiros decidiram 

enganar o homem e pegar seu burro. 

Um deles se esgueirou até o burro e desamarrou a corda. Ele deu o burro ao 

seu compassa, que rapidamente fugiu com ele. Então, ele ficou no lugar do burro. 

Quando o homem acordou, ficou surpreso ao ver um homem no lugar de seu burro. 

- Quem é você? - ele disse: 

- Sou seu burro. Fui amaldiçoado por Deus por ser cruel com minha mãe, mas 

hoje minha mãe me veio à mente, e eu me desculpei com ela com tanta sinceridade 

que Deus me transformou de volta em um homem. 

O homem tolo acreditou em cada palavra que o trapaceiro disse e, feliz por ele, 

deixou-o ir embora. Alguns dias depois, o homem tolo viu os dois trapaceiros 

vendendo seu burro no mercado! 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “O topo e os trapaceiros”. 

 

2) Onde os dois trapaceiros estavam sentados quando viram um homem? 

R. Os trapaceiros estavam sentados debaixo de uma árvore quando viram um homem 

amarrar seu burro. 
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3) De que maneira os trapaceiros decidiram enganar o homem para pegar seu burro? 

R. Um deles se esgueirou até o burro e desamarrou a corda, deu o burro ao seu 

compassa, que fugiu com ele. 

 

4) Por que o homem ficou surpreso quando acordou? 

R. O homem ficou surpreso porque havia um homem no lugar do seu burro. 

 

5) O que o trapaceiro disse ao homem quando ele perguntou quem era ele? 

R. O homem disse que era o seu burro que havia sido amaldiçoado por Deus por ser 

cruel com sua mãe. 

 

6) Alguns dias depois o que o homem viu? 

R. O homem viu os dois trapaceiros vendendo seu burro no mercado. 


