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Dias de trabalho 

Os amigos haviam se reunido na casa das zebras Zig e Zag. 

- Sei que cada um de vocês tem uma ideia do que vai ser quando crescer - a 
Sra. Zebra diz -, então, andei perguntando as pessoas se elas permitiriam que vocês 
as visitassem por um dia, para ver como é a profissão delas. 

- Isso é mesmo legal! - Exclama o dinossauro Dino. 

- Eu quero ser médico. Então, vou poder trabalhar com a Dra. Cocoró? 

- Sim, Dino! - sorri a Sra. Zebra. - E Giro, aposto que você quer trabalhar com 
a capitã Vacôncia. 

- Eu andei pensando... Decidi que não quero crescer nunca - O hipopótamo 
Horácio comenta de repente. 

- É mesmo? - todos se surpreendem. 

- É! Adoro brincar, comer e rir o dia inteiro. Por que eu iria querer trabalhar? 

- Você é muito engraçado! - reparou Zig. - Você deveria ser palhaço! 

- Sim! Até já consigo imaginar: Horácio, o palhaço! - ri Giro. - Aposto que você 
seria muito famoso. 

- E muito rico! - Horácio acrescenta, gostando da ideia. 

- E poderíamos ir visitar você na sua grande casa com muitos e muitos 
brinquedos! - exclama, com uma voz fininha, a ovelha Babi. 

- E, eu vou ser o seu capitão da balsa particular! - Giro completamente, fazendo 
uma mesura. 

- E eu vou cuidar de você quando ficar doente - Dino completa. 

- Huuu, Ho-Ho-Ho! Huuu, Ho-Ho-Ho! - Horácio começa a rir. 

- E você vai ser tão famoso que todo mundo vai saber que está chegando 
quando escutar a sua risada! - Zag diz com um risinho. 

 

 

 



www.acessaber.com.br 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Onde os amigos estavam reunidos?  

R. 

 

3) O que a Sra. Zebra andou perguntando as pessoas? 

R. 

 

4) Qual profissão o dinossauro Dino quer ter quando crescer? 

R. 

 

5) O que o hipopótamo Horácio diz para a Sra. Zebra? 

R. 

 

6) Horácio surpreende a todos dizendo que não queria crescer. Por que ele pensa 
assim? 

R. 

 

7) Zig diz que Horácio deveria ser o que? 

R. 

 

8) A ovelha Babi fala pra Horácio que se ele fosse um palhaço, o que os amigos 
poderiam fazer? 

R.  


