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NOME:_______________________________________________________________ 

 

 

Quando eu crescer 

- Quando crescer, com quem você quer se parecer? – Zac perguntou de repente 
ao bezerrinho Pitu, que estava distraído. 

- Eu gostaria muito de parecer com o alazão!  

- Impossível um bezerro não pode se tornar cavalo. - Disse Zac. 

- Ué por que não? - perguntou Pitu - Eu como capim igual a ele. 

- Mas você possui chifres! Por que você não escolhe o Carlos?  

– Não! Esse touro é pretensioso e mal educado! - Bufou Pitu.  

Zac ficou muito aborrecido. ’’Se Pitu começara a relinchar como um cavalo...’’ 
pensou ele.  

De repente ele viu a foto de um esplêndido touro, e nela estava a legenda: 
’’ganhador do concurso de Barretos’’. Resolvido pensou Zac.  

– Olha, Pitu! Achei um herói para você! - Pitu não queria contrariar Zac: - Uau! 
É um ótimo modelo! Mas ainda vai demorar para eu ficar igual a ele. 

Voltando para o posto, Pitu admirou o alazão correndo em direção à cerca.  

– Pelo menos tenho o direito de sonhar! - Disse o bezerro 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Quando eu crescer”. 

 

2) O que o Zac perguntou para Pitu? 

R. Zac perguntou para o Pitu, “com quem você quer se parecer, quando crescer?”. 

 

3) Qual foi a resposta de Pitu? 

R. Pitu respondeu para o Zac que gostaria muito de parecer com o Alazão. 
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4) Por que o Zac disse que Pitu não podia ser um alazão? 

R. Porque um bezerro não pode se tornar um cavalo. 

 

5) Por que Zac ficou preocupado com o Pitu? 

R. Zac ficou com medo que Pitu começasse a relinchar como cavalo. 

 

6) O que Zac fez quando viu uma foto de um esplêndido? 

R. Ele levou para Pitu e disse, “Pitu achei um herói pra você?” 

 

7) O que pitu, que não queria contrariar o Zac, falou? 

R. “Uau! É um ótimo modelo, mas ainda vai demorar para eu ficar igual a ele” 

 

8) Voltando ao pasto o que Pitu pensou? 

R. Pitu admirou o alazão e pensou, pelo menos tenho o direito de sonhar. 

 

 


