
 

  

 
 

 BILBO ENCONTRA OS TROLLS 

  

Bert e Tom dirigiram-se ao barril. Willian estava tomando mais um trago. Então 

Bilbo reuniu toda a sua coragem e enfiou a mãozinha no enorme bolso de William. Havia 

uma bolsa nele, grande como um saco para Bilbo.  “Ha!”, pensou ele, pegando gosto pelo 

seu novo trabalho, enquanto retirava a bolsa com cautela, “isto é um grande começo!”. 

E foi! Bolsas de Trolls são endiabradas, e esta não era exceção. 

- Ei, quem é você? – guinchou ela ao sair do bolso; Willian virou-se imediatamente e 

agarrou Bilbo pelo pescoço, antes que este pudesse se esconder atrás da árvore. 

- Caramba, Bert! Olha o que eu apanhei – disse William. 

- O que é? – perguntaram os outros, aproximando-se. 

- Não sei, não! O que é você? 

- Bilbo Bolseiro, um ladr...hobbit – disse o pobre Bilbo, tremendo e perguntando-se 

como poderia emitir sons de coruja antes que eles o enforcassem. 

- Um ladrhobbit? – indagaram eles, um pouco assustados. Os Trolls demoram para 

entender as coisas e são muito desconfiados do que não conhecem. 
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- De qualquer maneira, o que um ladrhobbit tem a ver com o meu bolso? – 

perguntou William. 

- E não se cozinham eles? – perguntou Tom. 

- A gente pode tentar, disse Bert, apanhando um espeto. 

- Não ia render mais que um bocado – disse William, que já tivera uma boa ceia - , 

não quando estiver esfolado e desossado. 

- Talvez tenha mais deles por aqui, e podemos fazer uma torta – disse Bert – Ei, 

você, tem mais do seu tipo espreitando por aqui nestas florestas, seu coelhinho 

sujo? – disse ele, olhando para os pés peludos do hobbit; pegou-o pelos pés e 

sacudiu. 

- Sim, um monte – disse Bilbo, antes de lembrar que não devia entregar os amigos – 

Nenhum, nenhum – disse logo em seguida. 

- Que quer dizer? – Disse Bert, segurando-o da cabeça para cima, pelos cabelos, 

desta vez.  

- O que estou dizendo – disse Bilbo ofegante. – E, por favor, não me cozinhem, 

bondosos senhores! Sou um bom cozinheiro, e cozinho melhor do que sou 

cozinhado, se entendem o que quero dizer. Vou cozinhar muito bem para os 

senhores, um perfeito desjejum para os senhores, basta que não me sirvam na 

ceia. 

- Pobre coitado – disse William, que já tinha comido até não poder mais e tomado um 

monte de cerveja – Pobre coitado!  Deixe ele ir! 

- Não, até que ele diga o que quer dizer com  um monte e nenhum. 

- Não vou permitir – disse William.  – De qualquer jeito, quem pegou ele fui eu. 

- Você é um grande idiota, William – disse Bert, como eu já falei hoje mesmo. 

- E você é um palerma! 

- Eu não vou aguentar isso de você, Bill Huggins – disse Bert, dando um soco no olho 

de William. 

 

 Então houve uma bela briga. Bilbo teve esperteza suficiente para se desvencilhar 

dos pés deles quando Bert o derrubou no chão, antes que começassem a brigar feito 

cachorros, chamando um ao outro todos os tipos de nomes perfeitamente verdadeiros e 

aplicáveis, em vozes muito altas. Logo estavam agarrados, quase rolando para cima da 

fogueira, chutando e esmurrando, enquanto Tom golpeava ambos com um galho para 

devolver-lhes o bom senso – e isso, é claro, só os deixavam mais furiosos que nunca. 

(...) 



 
 

COMPREENSÃO DO TEXTO: BILBO ENFRENTA OS TROLLS 

 
1. Marque com um X a frase que resume melhor o que aconteceu no início deste trecho 

do livro  “O Hobbit”: 
 

(a) Os três Trolls estavam bebendo, Bilbo se aproveita para oferecer a eles o seu novo 
trabalho. 

 
(b)  Bilbo aproveita que os Trolls estão bêbados e tenta roubar a bolsa de um deles. 

 
(c) A bolsa de Willian era muito grande, mas a mão de Bilbo também era, então ele retira 
a bolsa com facilidade. 

 
(d)  Bilbo estava ali para trabalhar para Willian, que tinha uma bolsa com muito dinheiro. 

 
 

2. Quem disse a frase “– Ei quem é você?” 
 
(a)  Willian 

(b)  Bilbo 

(c ) A bolsa de Willian 

(d)  Bert 

 

3. O texto diz que os Trolls 
 

(a) entendem muito rapidamente as coisas, mas são assustados. 

(b) entendem muito devagar e são desconfiados. 

(c) sabem muito bem o que é um ladrhobbit 

(d) se assustam facilmente diante de um ladrhobbit 

 

 

4. No diálogo  “- Caramba, Bert! Olha o que eu apanhei” – podemos afirmar que Willian: 
 
(a) apanhou de seu amigo Bert 
(b) Segurou  Bilbo, que tentava roubar sua bolsa 
(c) Apanhou sua bolsa 
(d) Apanhou o Barril para beber um trago 
4. No início do texto,  o narrador diz que Bilbo estava “pegando gosto pelo seu novo 
trabalho”.  Se você ligar esse trecho com a fala de Bilbo, quando Willian pergunta o que 
ele é, poderá concluir que nesse  “novo trabalho”, o Hobbit seria:  
 
(a) Espião de Trolls. 
(b) Ladrão. 
(c) Cozinheiro profissional. 



(d) Um coelhinho sujo. 
 
6. No final do texto, os três Trols começam a brigar, por quê? 
 
(a) Bert deixou Bilbo fugir e isso irritou Willian que o chamou de palerma. 
(b) Tom golpeou os dois outros Trolls com um galho. 
(c) Bert queria cozinhar Bilbo, Willian não quis deixar, então eles começaram a ofender 
um ao outro. 
(d) Bert queria que Bilbo cozinhasse pra eles, enquanto Willian queria que ele fosse solto. 
 
 
Os dos testes seguintes são sobre o significado de algumas palavras que aparecem no 
texto. Se for necessário para entender o significado delas, volte no texto para conferir 
cada uma delas> 
 
7) Neste trecho do primeiro parágrafo  “...enquanto retirava a bolsa com cautela”, a 
palavra grifada significa: 
 
(a) com esperteza, com agilidade. 
(b) bem rápido. 
(c) com muito jeito e cuidado. 
(d) com muita força 
 
8) No trecho (sexto diálogo)  “ – indagaram eles, um pouco desconfiados”  - a palavra 
grifada significa: 
 
(a) perguntaram. 
(b) beberam. 
(c) seguraram. 
(d) puxaram a adaga. 

 
 

9) Quem diz a frase   abaixo (consulte o texto para ter certeza): 

“- Não, até que ele diga o que quer dizer com um monte e nenhum.” 

(a) Bilbo 

(b) Willian 

(c) Tom 

(d) Bert 

 

 
10)  No último parágrafo o narrador diz  “chamando um ao outro todos os tipos de nomes 
perfeitamente verdadeiros e aplicáveis...?”.  Com essa parte grifada o narrador quer 
dizer que 
 



 (a)  os Trolls tinham nomes verdadeiros por isso ficavam bravos com os xingamentos que 
recebiam. 
(b) os Trolls aplicavam seus nomes verdadeiros um ao outro, por isso houve tamanha 
confusão. 
(c)  Bilbo espertamente aplicou nomes verdadeiros aos Trolls e por isso eles o deixaram 
fugir.  
(d)  os Trolls mereciam os nomes feios de seus próprios xingamentos, pois eles eram 
verdadeiramente horrorosos; 
 
 
11. Transcreva abaixo 
 

a) Uma fala somente de Bilbo 
 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

b) Uma fala somente de Willian 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

c) Uma fala somente de Bert 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 

d) Um trecho em que o narrador diz o que Bilbo pensou. 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
12.  Escreva com suas palavras o que acontece com Bilbo no final desse trecho. 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
PRODUÇÃO DE TEXTO 
 
Se você leu essa parte na História em Quadrinhos do “Hobbit” ou se a viu no filme, conte 
o que acontece logo após a fuga de Bilbo. Caso você não se lembre muito bem, não tem 
importância, invente. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


