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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Duas vezes melhor 

- Lá vem eles! - grita Zig, entusiasmada ao ver os amigos chegando à casa da 
família Zebra. 

Zag abre a porta e a turminha entra. 

- Parabéns, Zig! Parabéns Zag! - eles todos exclamam. 

A mamãe Zebra se junta a eles. 

- Eu preparei uma brincadeira de festa para vocês - ela diz misteriosa. - 
Venham para o quintal. 

- Chama-se “prenda o rabo da zebra” - ela ri. - Horácio, você pode ir primeiro. 
Ela entrega a Horácio um pedaço de barbante. 

- Este é o rabo da Zebra. A sua tarefa é prendê-lo naquela Zebra ali adiante - 
ela diz, indicando a figura de uma Zebra sem rabo, presa a uma árvore. 

- Sem problemas! - responde Horácio. Mas, então, a mamãe Zebra prende um 
lenço sobre os olhos do Horácio e gira-o várias vezes. 

- Opa! Estou tonto! - ele exclama enquanto vai vacilando por todo o quintal, 
tateando no ar à procura da árvore. 

Ele vai de encontro a ela e quase cai. 

- Ahá! - ele exclama e prende o rabo da Zebra na figura... Ou nariz dela! 

Todo mundo se mata de ri quando ele tira o lenço. Então cada um tenta na sua 
vez. Não demora muito para aparecerem rabos por toda Zebra de papel. 

- Agora, a diversão número 1 - chama a mamãe Zebra. As crianças vão para 
dentro. 

- Uau! Veja isso! - exclama o hipopótamo Horácio, com água na boca. 

Na mesa da sala de jantar estão um lindo bolo cor-de-rosa de aniversário e uma 
enorme e crocante torta com pedaços de maçã verde por cima. 

- Como a Zig prefere bolo e a Zag gosta mais de torta, eu preparei o favorito de 
cada uma. Agora, vamos experimentar! Que tal estão? 

É claro, estavam deliciosos. Duplamente deliciosos!   
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Duas vezes melhor”. 

 

2) Para onde os amigos estão indo? 

R. Os amigos estão indo para a casa da família zebra. 

 

3) O que a mamãe zebra preparou para os amiguinhos na festa? 

R. A mamãe zebra preparou uma brincadeira de festa para eles que se chama 
“prenda o rabo da zebra”. 

 

4) A mamãe zebra entrega o que para que Horácio comece a brincadeira? 

R. Ela entrega a Horácio um pedaço de barbante e diz que é o rabo da zebra. A tarefa 
dele é prendê-lo naquela zebra. 

 

5) Antes de Horácio começar o que a mamãe zebra faz? 

R. A mamãe Zebra prende um lenço sobre os olhos do Horácio e gira-o várias vezes. 

 

6) Depois de brincarem, o que eles encontram dentro da casa da família zebra? 

R. Na mesa da sala de jantar estão um lindo bolo cor-de-rosa de aniversário e uma 
enorme e crocante torta com pedaços de maçã verde por cima. 

 
 

 


