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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Festa dupla 

    A ovelha Babi convocou os amigos para uma reunião secreta no esconderijo. 

Apenas Zig e Zag não estão presentes, pois não estavam sabendo. 

    - Amanhã é o aniversário de Zig e Zag - Babi anuncia. - O que deveríamos dar a 

elas? 

    - Que tal um par de luvas ou sapatos? - Pergunta o hipopótamo Horácio, com um 

sorriso marota. - Assim cada uma pode ter um! Todos riem. 

    - Não, acho que precisamos dar a cada uma das gêmeas um presente especial - 

diz a cobra Silvia. - Então, o que podemos dar para a Zig? 

    - Ela adora coisas cor-de-rosa - responde Babi. - Que tal uma bolsa dessa cor? 

    - Zig é diferente de Zag, com certeza - ri a girafa Giro - Ela é esportista e ama a 

natureza. Não admira que verde seja a cor preferida dela. 

    - Então, que tal uma mochila verde? - pergunta Horácio - Para todas as 

tranqueiras esportivas dela? 

    Os demais concordam. Eles têm um plano! Logo, estão todos na loja de presentes 

da Sra. Dino. 

    - Ei, esta é perfeita! - grita Babi, mostrando uma bolsa de um cor-de-rosa vivo. 

    - E veja esta aqui! - diz Giro, experimentando uma bonita mochila verde - Só para 

brincar, vamos embrulhar os presentes com papeis nas cores erradas! - ri o 

hipopótamo Horácio. 

    E é isso o que o Sr. Dino faz. Verde para Zig e rosa para Zag. 

    - Não vou aguentar esperar até amanhã! - ri Babi. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

 

2) Quem não estava presente na reunião secreta no esconderijo? 

R. 

 

 

3) O que a cobra Silvia acha sobre os presentes de Zig e Zag? 

R. 

 

 

4) Os amigos tem a ideia de dar o que a Zig e Zag? 

R. 

 

 

5) Para brincar com Zig e Zag, o que os amigos decidem fazer? 

R. 

 

 


