
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A confusão de Zig e Zag 

- Vamos brincar de casinha - diz a cobra Silvia para a zebra Zig. Elas estão no 

quarto de Silvia. Zag, a irmã gêmea de Zig, está fazendo compras com a mãe. 

Zig concorda e diz: 

- Está bem! Vou correndo para casa pegar as minhas coisas de chá da tarde - E 

sai. 

Silvia põe uma toalha na mesa para fazer a casa. Então ela põe as crianças - 

um ursinho e uma boneca - ali dentro. 

A mãe de Silvia chama: 

- Silvia, você tem companhia! - E Silvia vai se encontrar com Zig. - Conseguiu 

encontrar as suas coisas de chá da tarde? - Ela pergunta, vendo que a amiga não 

está trazendo nada. 

- Que coisas de chá da tarde? - A zebrinha pergunta. 

- O que você quer dizer com “que coisa de chá da tarde”? - Silvia pergunta 

confusa. 

- Desculpe-me, Silvia, não sei do que você está falando - responde a amiga, 

também confusa. 

Bem nesse momento, a mãe de Silvia a chama: 

- Silvia você tem mais companhia! - Silvia vai até a porta, realmente confusa. 

Ali aparece outra zebrinha com uma caixa de coisas de chá da tarde. 

- Ah, agora entendi! - Silvia ri. - Zag chegou enquanto você estava fora, e 

pensei que ela fosse você! Eu não entendi porque ela não trouxe as coisas de chá da 

tarde, e ela não entendeu do que eu estava falando! Mas entre, Zig! Vamos todas 

brincar de casinha! 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “A confusão de Zig e Zag”. 

 

2) Onde a cobra Silvia e a zebrinha Zig estão? 

R. Elas estão no quarto de Silvia.  

 

3) Por que Zig foi correndo para casa pegar as suas coisas de chá da tarde? 

R. Ela foi buscar suas coisas para elas brincarem de casinha. 

 

4) A mamãe de Silvia diz que ela tem companhia, ela estava esperando por Zig. 

Vendo que sua amiga não havia trazido nada para a brincadeira, o que Silvia 

pergunta? 

R. Silvia pergunta a amiga se ela tinha conseguido encontrar as suas coisas de chá da 

tarde? 

 

5) A zebrinha fica confusa e diz para Silvia que não sabe do que ela está falando. 

Silvia também fica confusa. Nesse momento, o que acontece? 

R. Bem nesse momento, a mãe de Silvia a chama e diz que ela tem mais companhia. 

 

6) Quando Silvia vai até a porta, quem é sua visita? 

R. Quando ela abre a porta aparece outra zebrinha com uma caixa de coisas de chá 

da tarde. 

 

7) Depois que a zebrinha chegou com as coisas para a brincadeira, o que Silvia 

entendeu? 

R. Ela entendeu que Zag chegou enquanto Zig estava fora, e pensou que fosse ela!  


