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O velho burrinho 

 Certa vez, uns homens tinham de fazer uma longa viagem e havia muita carga para ser 

levada pelos burros. Resolveram, então, deixar que cada burro escolhesse o que queria carregar.  

 O mais velho dos burros, que foi o primeiro a escolher, decidiu carregar o balaio maior, o 

mais pesado de todos, aquele que carregava a comida dos homens. Os outros burros caíram na 

risada! 

 - Mas que burro! Quanto mais velho, mais burro... 

 E lá se foi o burrinho velho com todo aquele peso as costas e, ainda por cima, ouvindo a 

gozação dos companheiros. 

 Mas a medida que a viagem seguia, a cada parada, os homens serviam-se da comida do 

balaio do velho burro. Assim em poucos dias, andava ele muito feliz e folgado, com seu balaio 

quase vazio. 

 Enquanto isso, os outros burros ainda suavam com o peso de suas cargas, que não tinha 

diminuído nem um pouquinho. 

Pedro Bandeira. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “O velho burrinho”. 

2) Quem é o autor do texto? 

R: O autor é Pedro Bandeira. 

3) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 6 parágrafos. 

4) O que fez o burrinho mais velho? Por quê? 

R: O burro mais velho escolheu o balaio maior e mais pesado. Porque ele sabia que com o 

passar do tempo ficaria mais leve. 

5) O que os outros burros acharam da escolha do burrinho velho?  

R: Eles deram risada e disseram: “Mas que burro! Quanto mais velho, mais burro...” 

6) O que aconteceu no fim da viagem? 
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R: No fim da viagem o burrinho mais velho estava feliz com seu balaio quase vazio e os outros 

ainda suavam com o peso das suas cargas que não tinha diminuído. 

7) Faça uma ilustração da história: 

 

 


