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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Joça o pintinho 

 A galinha Cocó vivia muito contente com sua ninhada, até que começou a notar certas 

manias do pintinho joça. 

 Uma tarde ciscavam no campo, à sombra de uma grande árvore, à procura de coisas 

apetitosas, quando encontrou um pedaço de jornal. 

 Ninguém deu a menor importância e foram andando. Mas Joca  ficou para trás: 

 - Ande Joça - gritou Cocó. 

 O pinto nem deu atenção. Cocó voltou para apanhá-lo, quando percebeu que ele estava 

comendo tranquilamente o pedaço de jornal. 

 - Não faça isso - gritou - Não vê que vai ficar doente? 

 Numa ultima bicada, Joca engoliu o resto e saiu correndo trás da mãe, que exigia 

explicações. 

 - Sabe mãe era uma poesia tão bonita, que ainda estou sentindo o gosto. Agora ela esta 

aqui! - E pôs a assa na cabeça para mostrar. 

Dinorah, Maria. O galo superdotado. 3 ed. Belo Horizonte: Lê, 1992 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “Joca o pintinho”. 

2) Quem é o autor do texto? 

R: A autora do texto é Maria Dinorah. 

3) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 8 parágrafos. 

4) Quais são os personagens principais da história? 

R: Os personagens principais da história são a galinha Cocó e o pintinho Joca. 

5)  Onde eles estavam ciscando? 

R: Eles estavam ciscando à sombra de uma grande arvore. 

6) O que Joca encontrou? 
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R: Ele encontrou um pedaço de jornal. 

7) O que Joca fez com o jornal? Por quê? 

R: Ele comeu o jornal, para guardar a poesia na cabeça. 

8) Qual a sua opinião em relação a atitude do Joca em comer o jornal? Justifique sua 

resposta. 

R: Resposta pessoal. 

9) Faça uma ilustração da história. 

 

10) Agora é sua vez crie o seu final para a história: 

 

 


