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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Os óculos da vovó Dino 

A vovó Dino adora ler o jornal da manhã enquanto bebe uma xícara de chá. 

- Estou esperando ansiosa o jornal de hoje. Ele está trazendo um quebra-
cabeça. É bom para minha velha mente fazer algum exercício - ela dá uma risadinha. 

Ela ferve a água e pega um saquinho de chá e uma xícara. Quando o chá fica pronto, 
ela se senta em sua cadeira de balanço. 

- Opa! - ela diz. - Os meus óculos de leitura. Onde estão? 

Ela se levanta e começa a procurar. 

- Devem estar na cozinha - ela murmura. Mas eles não estão. Também não 
estão no banheiro. Nem em nenhum dos quartos. - Onde poderiam estar? - ela se 
pergunta. 

- Será que eu os esqueci na agência do correio ontem? Ou na lanchonete? Não 
eu estava com eles na noite passada, quando li o meu livro de cabeceira - ela fala 
consigo mesma.  

O vovô Dino escuta a vovó e entra na sala. 

- Alguma coisa errada, querida? - ele pergunta. 

- Não consigo achar meus óculos, querido! - ela responde. 

- Ah, você não consegue? - ele sorri. - E isto aqui? - Ele tira gentilmente os 
óculos do cabelo dela e os entrega. 

- Oh! Hi-hi-hi! Que boba que eu sou! - a vovó ri como uma garotinha. 

- Vou arranjar uma correntinha para você colocá-los no pescoço e não os perder 
mais, querida - o vovô sorri amoroso. Ele a ama muito. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Os óculos da vovó”. 
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2) O que a Vovó Dino adora fazer enquanto bebe uma xícara de chá? 

R. A Vovó Dino adora ler o jornal da manhã enquanto bebe uma xícara de chá. 

 

3) Por que a vovó está ansiosa para o jornal de hoje? 

R. Porque o jornal de hoje está trazendo um quebra-cabeça. 

 

4) Por que a vovó gosta de fazer o quebra-cabeças?  

 R. A vovó que fazer o quebra-cabeças porque é bom para a sua velha mente fazer 
algum exercício. 

 

5) Ela ferve a água e pega um saquinho de chá e uma xícara. Quando o chá fica 
pronto, ela se senta em sua cadeira de balanço. O que a Vovó esqueceu? 

R. A vovó não sabe onde colocou os seus óculos de leitura. Ela se levanta e começa a 
procurar. 

 

6) Onde a Vovó procura os óculos? 

R. Ela procura na cozinha, no banheiro, nos quartos, mas não encontra.  

 

7) O vovô Dino escuta a Vovó e entra na sala perguntando se há alguma coisa 
errada. A vovó fala que não consegue achar seus óculos, o que o vovô faz? 

R. Ele tira gentilmente os óculos do cabelo dela e os entrega.  

 

8) O que o vovô vai fazer para que a Vovó não perca mais seus óculos? 

R. Ele fala que vai arranjar uma correntinha para ela não os perder mais.  


