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Atividade de interpretação de texto 

 

O homem e os gnomos 

 Há muito tempo, vivia em uma aldeia um homem dorminhoco. 

 Um dia saiu para caçar e encontrou gnomos brincando na floresta. No mesmo instante 

ficaram amigos e eles lhe ofereceram uma bebida. Assim que bebeu, o homem ficou com sono e 

dormiu. 

 Ao acordar, as árvores da floresta pareciam muito mais altas. Passou a mão pelo rosto e 

se assustou. Seu cabelo e sua barba estavam enormes! 

 Depois de algum tempo voltou para a aldeia. Ao chegar lá, não reconheceu ninguém. 

Não tinha para onde ir e ficou vagando pelas ruas. 

 Passados alguns dias, uma velha se aproximou e disse que fazia vinte anos que ele tinha 

desaparecido na floresta. 

 A bebida dos gnomos era mágica e ele tinha dormido vinte anos em uma só noite! 

Inspirado no conto “Rip Van Winkle”, de Washington Irving. 

 

Interpretação de texto 

 

1) Qual é o título do texto? 

R.: O título do texto é “O homem e os gnomos” 

2) Qual é o tema do texto? 

R.: O tema do texto é uma lenda de gnomos 

3) Quantos parágrafos tem o texto? 

R.: O texto tem 6 parágrafos. 

4) Quem é o personagem principal? 

R.: O personagem principal do texto é o homem. 

5) Quais são os personagens da história? 

R.: Os personagens da história são o homem, os gnomos e a velha. 
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6) Onde se passa a história? 

R.: A história se passa em uma floresta que fica perto da aldeia do homem 

7) Quantas frases há no texto? 

R.: O texto tem 12 frases. 

8) Quem é o autor? 

R.: O autor do texto é Washington Irving. 

9) O que o personagem principal tinha a intenção de fazer quando saiu de casa? E o que 

acabou acontecendo? 

R.: O homem saiu de casa com a intenção de caçar. 

10)Por que quando o homem acordou seu cabelo, sua barba e as arvores estavam maiores? 

R.: Quando ele acordou seu cabelo e barba estavam maiores porque o homem dormiu durante 

vinte anos, devido a bebida que os gnomos deram a ele. 

11)Quem explicou o que havia acontecido ao personagem?  

R.: Foi a velha que explicou o que aconteceu com o homem. 

 

 


