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O orelhão que ficou mudo 
 

Orelhão é um apelido simpático que o povo me deu porque eu pareço uma 

orelha bem grande. 

Dentro de mim fica um telefone que eu guardo como se fosse meu coração. Na 

verdade, eu sou um telefone público. 

As coisas públicas são aquelas que servem para todo mundo usar, como os bancos 

das praças, os jardins, as caixas de correio, os postes de iluminação e eu:  o orelhão.  

Minha história começou quando fui instalado na esquina da Rua Primavera com a 

Rua das Flores. Em pouco tempo eu fiquei conhecendo a vizinhança: dona Irene, 

que vinha quase todo o dia telefonar para saber notícias da família; a Rosana, 

muito apaixonada, que estava sempre ligando para o namorado; os operários que 

estavam trabalhando na fábrica Nobel e, principalmente o Toninho. Esse era o garoto mais 

legal que já conheci. Vez ou outra ele aparecia aqui para combinar umas peladas com os 

amigos. 

Eu me sentia importantíssimo ajudando o pessoal. O único problema era quando 

aparecia um tagarela que ficava batendo papos sem fim. Em pouco tempo se formava 

uma fila e a gente só ouvia reclamação: "Será que ainda vai demorar ?" " Vamos, cara 

estou com pressa !" Nesses dias eu trabalhava muito, mas gostava de ouvir as conversas 

e ficava por dentro de todas as fofocas. Para falar a verdade, estava a-do-ran-do 

aquele lugar. 

Minha felicidade foi por água abaixo quando conheci os bagunceiros do bairro. Era 

um bando de mal-educados que me deixava indignado. Bastava eu demorar a dar 

linha ou a completar uma ligação e lá vinha soco, tabefe e xingamento: "Vai 

funcionar ou não, orelhudo?" "Essa porcaria não serve para nada!" "Fala, 

vagabundo!" 

Eu bem que tinha vontade de brigar com eles, mas quem disse que orelhão pode se 

defender? 

Depois de agüentar um monte de palavrões e agressões, fiquei pensando num jeito 

de ir à forra. Foi aí que resolvi: sendo maltratado daquela maneira eu não ia funcionar 

mesmo. Os amigos que me desculpem, mas de agora em diante sou um orelhão mudo. 

Sandra de Oliveira Calazam 
 
 
 



Compreendendo o texto: 
1) Conforme o texto o que é: 

 
a) Orelhão:_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
b) Coisas públicas: ______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________  

 
2) Numere a 2ª coluna conforme a 1ª: 

(1) Dona Irene (   ) não podia se defender, nem brigar, era maltratado 
(2) Rosana (   ) ligava para o namorado. 
(3) Os operários (   ) mal-educados, falavam palavrões. 
(4) Toninho (   ) trabalhavam na fábrica Nobel. 
(5) Orelhão (   ) queria saber notícias da família. 
(6) Bagunceiros do bairro   (   ) combinava algumas peladas com os amigos 

 
3) Em que local estava instalado o Orelhão? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
4) Por que se formavam as filas e havia reclamações? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
5) 0 orelhão estava adorando o local aonde ficava, mas sua felicidade foi embora. Por quê? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
6) Após ser maltratado e não agüentando mais as ofensas, qual a decisão que o Orelhão 
tomou? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
  
7) Que outro título você daria para o texto? Por quê? 
_______________________________________________________________________________ 
 
8) Explique o que você entende das frases abaixo retiradas do texto: 
 
a) Dentro de mim fica um telefone que eu guardo como se fosse meu coração.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 



b) Vez ou outra ele aparecia aqui para combinar umas peladas com os amigos.  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
c) Eu me sentia importantíssimo ajudando o pessoal. 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
9) Numere a 2ª coluna observando as palavras que são o significado das palavras 
sublinhadas nas frases:  
 

(1) Gostava de ouvir as conversas e ficar por dentro das fofocas.  
(2) Um bando de mal-educados me deixava indignado. 
(3) Lá vinha soco, tabefe e xingamento. . 
(4) Fiquei pensando num jeito de ir à forra. 
 

(   ) tapa 
(   ) vingar 

(   ) intriga 
(   ) revoltado 

 
10) Marque um ( x ) na resposta correta. Quem está contando a história que você acabou de 
ler? 

(   ) Dona Irene (   )Os bagunceiros do bairro (   ) O orelhão (   ) Toninho 
 

11) Separe em sílabas as palavras abaixo: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Escreva no singular as palavras sublinhadas: 
 
a) Ouvia um monte de palavrões e agressões. 

_______________________________________________________________________________ 

b) Os operários estavam trabalhando na fábrica.  

_______________________________________________________________________________ 

c) As coisas públicas são aquelas que servem para todo mundo usar, como os bancos das 

praças, os jardins, as caixas de correio, os postes de iluminação.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

importantíssimo  

principalmente   

iluminação  

jardins  

públicas  

apaixonada  

bagunceiros  

bairro  

completar  

agressões  


