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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A soneca de Tony 

 

Tony rosnou bem alto porque estava cheio do barulho do sítio. Sua cesta era 
sagrada. 

- Bom - reclamou o cachorro. - Já que as galinhas não querem parar de 
cacarejar, o galo não quer calar o bico, e os cavalos relincham por qualquer coisa, 
vou dormir em outro lugar! 

Entretanto, Tony não conhecia bem os arredores e se instalou num abrigo de 
um arbusto. Sonolento ele logo adormeceu e começou a sonhar quando buzinas 
fizeram o chão tremer, depois um concerto de rugidos e gritos ensurdecedores 
estouraram atrás dos arbustos. 

Tony abriu um olho, depois o outro, e observou ao redor. 

- Oh não! Um circo! Justo aqui? Na hora da minha soneca! 

Chateado, o cachorro voltou para sua casinha. 

  - Hum! Aqui é macio, pelo menos! - Ele murmurou, enrolando-se. – É mais 
silencioso! 

Parece que, seguindo o exemplo de Tony, todo o sitio resolveu tirar um cochilo 
também. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A Soneca de Tony”. 

 

2) Quem é Tony ? 

R. Tony é um cachorro que mora no sítio. 
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3) Por que Tony rosnou bem alto? 

R. Tony rosnou bem alto porque estava cheio do barulho do sitio.  

 

4) Qual decisão Tony tomou? 

R. Tony decidiu ir dormir em outro lugar. 

 

5) Ao se instalar num abrigo de um arbusto para tirar uma soneca, o que aconteceu 
com o Tony ?   

R. Tony começou a sonhar, quando buzinas fizeram o chão tremer, depois um 
conserto de rugidos e gritos ensurdecedores estouraram atrás do arbusto. 

 

6) Ao abrir os olhos o que o Tony disse? 

R. “Oh! Não! Um circo! Justo aqui! Na hora da minha soneca!”. 

 

7) Chateado o que o cachorro fez? 

R. O cachorro voltou para sua casinha.  

   

 


