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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 
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NOME:_______________________________________________________________ 

 

Isidoro, o orgulhoso 

 Isidoro, o galo, pensava que era rei! Seu cacarejo acordava todos os animais! 

 Durante o dia, ele passeava com ar orgulhoso e dava ordens às galinhas. 

 - Galinha cinzenta, faça isso; galinha branca, não faça aquilo! 

 Ele as importunava sem parar. 

 Um dia, as galinhas decidiram se esconder na casinha do cachorro. Isidoro 

procurou-as em toda parte, mas não as encontrou. E agora, o que ele ia fazer sem 

galinhas para comandar? 

 Então, ele deu uma bicada em Resmungão, o gato, que dormia ao sol. 

 - Levante, seu grande preguiçoso! – disse. 

 Resmungão se aprumou e, com uma patada, arrancou-lhe as penas da cauda! 

 Envergonhado, Isidoro se escondeu em um canto. Desde então, as galinhas 

passeiam sem medo pelo pátio da fazenda. 

 

Questões 

1)  Qual é o título do texto?  

R: O título do texto é “Isidoro, o orgulhoso”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 9 parágrafos. 

3) Quem é o personagem principal da história? 

R: O personagem principal é o galo Isidoro. 

4) Por que, Isidoro, pensa que é rei? 
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R: Ele pensa que é rei, pois acorda todos os animais com seu cacarejo. 

5) Por que as galinhas decidiram se esconder? 

R: Elas decidiram se esconder, pois o Galo Isidoro ficava dando ordens a todos. 

6) O que aconteceu quando Isidoro não encontrou as galinhas?  

R: Ele deu uma bicada no galo Resmungão que estava dormindo. 

7) O que o gato fez com Isidoro? 

R: Ele se aprumou e com uma patada arrancou as penas da cauda do galo. 

8) Por que o galo se escondeu em um canto? 

R: Ele se escondeu por estar envergonhada. 

9) Qual a reação das galinhas com o sumiço do galo? 

R: Elas passeiam sem medo pelo pátio da fazenda. 

10) Faça uma ilustração da história 

 


