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A troca 

A mamãe Zebra fica olhando para as gêmeas Zig e Zag. Alguma coisa parece 

estranha. 

- Você sempre come flocos de milho, Zig - ela diz. 

- Eu quero granola - Zig responde com uma risada. 

- E você, Zag... você sempre come granola! - a mamãe diz, balançando a 

cabeça. 

- Eu quero flocos de milho - Zag diz decidida. 

Ela pega duas tigelas e coloca os dois cereais diferentes nelas. 

- Você não consegue perceber? - Zig pergunta com doçura. 

Zig olha para Zag. As duas caem na risada. 

- Vocês duas estão aprontando alguma coisa. Só sei disso - a mamãe protesta. 

As gêmeas não conseguem parar de dar risadinhas. A mamãe olha bem de 

pertinho para elas: 

- Um minuto - ela força os olhos. 

As gêmeas tentam ficar sérias. 

- Ahá! Acho que já sei! - ela exclama. Então a mamãe ri e abana a cabeça. 

- Zag, você está usando a blusa verde de Zig. 

Zag balança a cabeça, concordando. 

- E Zig, você está usando a blusa rosa de Zag, certo? 

Zig admite. 

- Suas pestinhas! - ri a mamãe. 

As gêmeas riem e se empolgam. 
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- Nós quase enganamos você, mamãe! - diz Zag. 

- Mas não conseguimos comer os cereais que detestamos! - ri Zig. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) A mamãe zebra olha para Zig e Zag e percebe que alguma coisa parece estranha. 

O que a mamãe observa primeiro? 

R. 

 

3) Quando a mamãe as olha bem de pertinho, o que ela diz? 

R. 

 

4) O que Zag e Zig haviam feito? 

R. 

 

5) As meninas quase engaram a mamãe, o que elas não conseguiram fazer, que fez a 

mamãe suspeitar? 

R. 

 

6) Quais são os personagens do texto? 

R. 


