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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Interpretação de texto 

Leia:  

A casa dos mil espelhos 

 

Tempos atrás em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a casa 

dos mil espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitar. Lá chegando, 

saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas 

orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande 

surpresa, deparou-se com outros mil pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas 

balançando tão rapidamente quanto à dele. Abriu um enorme sorriso, e foi correspondido com mil 

enormes sorrisos.  

Quando saiu da casa, pensou:  

– Que lugar maravilhoso! Voltarei sempre, um montão de vezes.  

Neste mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, 

decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu mil 

olhares hostis de cães que lhe olhavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes e ficou 

horrorizado ao ver mil cães rosnando e mostrando os dentes para ele.  

Quando saiu, ele pensou:  

– Que lugar horrível, nunca mais volto aqui.  

Todos os rostos no mundo são espelhos.  

Que tipo de reflexos você vê nos rostos das pessoas que você encontra? 

 

Disponível em: <http://br.geocities.com>. 

 

Questão 1 – Identifique a finalidade do texto acima: 

a) fazer refletir. 

b) noticiar um fato.  

c) dar um conselho.  

d) defender uma opinião. 

 

Questão 2 – Na passagem “Lá chegando, saltitou feliz escada acima [...]”, o termo destacado 

retoma o lugar onde se desenrola a história. Identifique-o: 

______________________________________________________________________________ 
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Questão 3 – A história narrada acima pode ser dividida em duas partes: a primeira conta sobre o 

cãozinho feliz, a segunda conta sobre o cãozinho não tão feliz assim. Na primeira parte, registra-

se como clímax o que se encontra no trecho: 

a) “Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitar.” 

b) “Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda [...]” 

c) “Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos [...]” 

d) “Abriu um enorme sorriso, e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos.” 

 

Questão 4 – Para o cãozinho feliz, a casa dos mil espelhos é um lugar maravilhoso. Por quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 – Após conhecer a casa dos mil espelhos, o cãozinho feliz tomou uma decisão. Qual? 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 – Segundo o cãozinho não tão feliz, a casa dos mil espelhos é um lugar horrível, ao 

qual ele decidiu nunca mais voltar. Explique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 – No segmento “Escalou lentamente as escadas [...]”, a palavra sublinhada indica: 

a) o tempo com que o cãozinho não tão feliz escalou as escadas.  

b) o modo com que o cãozinho não tão feliz escalou as escadas.  

c) o meio com que o cãozinho não tão feliz escalou as escadas.  

d) a intensidade com que o cãozinho não tão feliz escalou as escadas.  

 

Questão 8 – Assinale a alternativa em que o autor do texto dialoga diretamente com o leitor: 

a) “Tempos atrás em um distante e pequeno vilarejo [...]” 

b) “Neste mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho [...]” 

c) “Todos os rostos no mundo são espelhos.” 

d) “Que tipo de reflexos você vê nos rostos das pessoas que você encontra?” 

 

Questão 9 – Os travessões anunciam na história: 

a) uma fala do cãozinho feliz. 

b) uma fala do cãozinho não tão feliz. 

c) uma fala do cãozinho feliz e uma fala do cãozinho não tão feliz. 

d) as opiniões do narrador do texto. 


