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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

O velho sítio, do velho Jonas 

 O velho Jonas mora num velho sítio, com a velha Maria. O lugar na verdade está num 

estado que dá dó, o assoalho está cheio de buracos e o telhado tem muitas telhas quebradas, se 

ele arruma hoje, amanhã estraga de novo. 

 Ele gosta de plantar, tem um pé de repolho com folhas com mais de um palmo de altura, o 

pé de ervilhas tem muitos galhos e tem galho cheinho de folhas novas. Ele também tem um 

coelho de uma orelha só que é muito comilão, o danado come tudo, antes mesmo da colheita. 

 Tem gente que acha que é praga, tudo dar errado daquele jeito, mas o velho Jonas não 

está nem ai, ele é muito feliz. Toda tardinha quando o sol já vai se pôr, ele limpa o suor do rosto 

numa toalha velha, franze a sobrancelha, olha para o céu, põe-se de joelhos e agradece. 

“Obrigado pelo meu trabalho! Se não fosse todo dia ter que plantar e colher, cortar e serrar, 

cuidar dos bichos e da casa, eu seria um velho chato e rabugento a beira da morte, do jeito que 

as coisas são, sou igual a uma velha que trabalha muito sem reclamar. E o senhor ainda me deu 

uma esposa, a velha Maria para meus pés esquentar.” 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “O velho sítio, do velho Jonas”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 4 parágrafos. 

3) Quem é o personagem principal da história? 

R: O personagem principal é o velho Jonas. 

4) Onde se passa a história? 

R: Esta história se passa no velho sítio do velho Jonas. 

5) Qual é o assunto principal do texto? 

R: O texto fala sobre como é o sítio. 

6) Quem é Maria? 

R: Maria é a mulher do Jonas. 

7) Quais são os problemas da casa? 
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R: A casa tem o assoalho cheio de buracos e o telhado tem muitas telhas quebradas. 

8) O que as pessoas acham do sítio? 

R: As pessoas acham que é praga dar tudo errado daquele jeito. 

9) O que o velho Jonas acha de sua casa? 

R: Ele é muito feliz com sua casa. Toda tarde ele reza e agradece pela sua casa, mesmo os 

problemas, e também pela sua mulher. 

10)Faça uma ilustração da história: 

 

 

 


