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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O patê de coelho 

 Alix, o pequeno coelho selvagem, vivia feliz na beira do bosque perto da 

fazenda. 

 Quando o inverno chegou, a comida ficou escassa, e Alix começou a sentir 

muita fome. Ele se aventurou até a fazenda e encontrou três coelhinhos brancos que 

se fartavam junto às galinhas. No momento em que foi convidado para comer com 

eles, ficou muito feliz. 

 - Então, fique conosco – propuseram os três filhotes. – Você verá como a vida é 

bela e sem preocupações. 

 Alix passou dois dias inesquecíveis na fazenda, mas quando perguntou ao 

cachorro, o guardião de lá, o que havia na tigela dele, o cão respondeu: 

 - Um resto de patê de coelho, meu amigo. Uma delícia! 

 Alix fugiu a toda velocidade, para nunca mais voltar. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R: O título do texto é “O patê de coelho”. 

2) Quantos parágrafos há no texto? 

R: O texto tem 6 parágrafos. 

3) Quais são os personagens do texto? 

R: Os personagens do texto são o coelho Alix, os três coelhinhos e o cachorro 

guardião. 

4) Em que estação do ano se passa essa história? 
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R: Essa história se passa no inverno. 

5) O que levou Alix a fazenda? 

R: Ele foi a fazenda pois estava com fome. 

6) O que aconteceu quando Alix chegou na fazenda? 

R: Ele encontrou três coelhinhos que se fartavam junto as galinhas. 

7) O que os coelhinhos disseram para Alix? 

R: Eles convidaram Alix para ficar com eles, para que ele visse como a vida é bela e 

sem preocupações. 

8) O que o cachorro estava comendo? 

R: Ele estava comendo um resto de patê de coelho. 

9) Qual foi a reação de Alix ao saber o que o Cachorro estava comendo? 

R: Ele fugiu a toda velocidade, e nunca mais voltou. 

10) Em sua opinião porquê Alix fugiu? 

R: Resposta pessoal. (ele fugiu para não virar comida) 


