
 

 

LIVRO 12 – 6º ANO LITERATURA - JOSÉ RICARDO 
 

 
OBRA: O vendedor de sustos  
AUTOR: João Anzanello Carrascoza 
 
01. No conto “Coisas de menino”, os personagens con-
versam sobre a alegria do menino. Responda as ques-
tões abaixo, sempre de forma COMPLETA. 
A) Qual personagem sabe a verdadeira razão de sua 
alegria? 
B) Qual é o verdadeiro motivo dessa alegria? 
C) Como a caneta descobre tudo? 
D) Qual o personagem parafraseia a locução popular 
“não enxergar um palmo adiante do nariz”? 
E) Quem pega no pé do menino? 
F) Quem inicia e quem termina a conversa? 
 

02. Em “Atrás do arco-íris”, o pote de ouro quer realizar 
um grande sonho. Responda as questões abaixo, sem-
pre de forma COMPLETA. 
A) Que sonho é esse? 
B) O que precisa fazer para alcançá-lo? 
C) Por que o pote de ouro não consegue se movimen-
tar? 
D) Qual o plano idealizado por ele para alcançar seu de-
sejo? 
E) Como o pote de ouro se sentiu ao conseguir realizar 
o sonho? 
 

03. Em “Eu te darei o sol”, o menino ganha presentes 
de seu tio. Responda as questões abaixo, sempre de 
forma COMPLETA. 
A) Que presentes foram esses? 
B) Por que ele deixou de brincar com os presentes? 
 

04. O conto “O bilhete do anjo” traz como personagens 
um anjo e um menino.  Responda as questões abaixo, 
sempre de forma COMPLETA. 
A) Por que a história tem esse título? 
B) O que seria o “bilhete do anjo”? 
C) O anjo tentou falar com o menino várias vezes e não 
conseguiu. Como o menino ouviu a voz do anjo? 
D) O que aconteceu quando o menino cresceu? 
 

05. A respeito do conto “O vendedor de sustos”, res-
ponda as questões abaixo, sempre de forma COM-
PLETA. 
A) Por que os sustos se revela, bons para os persona-
gens da história? 
B) Por que o vende dor entregou ao prefeito susto 
“Para ser governador, cuide bem dessa cidade pri-
meiro”? 
C) No conto, o protagonista explica que só vende um 
tipo de susto: susto bom. Descreva o que seria um 
susto bom pra você e explique por quê. 

 

   

 


