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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

E o que você quer ser? 

A girafa Giro, o dinossauro Dino e hipopótamo Horácio estão conversando sobre 

o que eles querem ser quando crescerem. 

- Vocês ficaram sabendo que a mãe de Zig e Zag vai nos ajudar a visitar as 

pessoas que têm as profissões que a gente gostaria de ter quando crescer? - 

pergunta Giro. - Isso quer dizer que nó precisamos escolher algum tipo de profissão. 

- Eu adoro comida - ri Horácio - Então, talvez, algum dia eu realmente consiga 

aprender a cozinhar. E eu poderia trabalhar numa lanchonete, como o pinguim Frili e 

a tucana Solar. 

- No meu caso - responde Giro - se pudesse fazer qualquer coisa, eu seria um 

capitão de balsa, como a capitã Vacôncia. Ela tem mesmo um emprego muito legal. 

Aposto que é muito difícil aportar a balsa sem bater na doca. Ele faz um som alto de 

colisão. 

Dino tem pensado bastante. Ele é muito bonzinho. E está achando o projeto da 

horta com seu avô muito divertido. Ele gosta de ver as plantinhas crescendo 

saudáveis. 

- Eu ainda não tenho certeza. Talvez algum tipo de profissão de ajudar... Quem 

sabe se eu pudesse ser um médico como a Dra. Cocoró? - Ele surpreende a si mesmo 

e aos outros quando diz isso. 

- Vamos contar para Sra. Zebra e ver o que acontece - diz Giro - Seja lá o que 

for, vai ser divertido! 

Eles pulam nas bicicletas e saem pedalando para a casa da família zebra. 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 
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2) A girafa Giro, o dinossauro Dino e o hipopótamo Horácio estão conversando sobre 

o que? 

R. 

 

3) O que a mãe de Zig e Zag vai fazer para ajudar as crianças a escolherem as 

profissões? 

R. 

 

4) O que Horácio diz sobre a profissão que quer exercer? 

R. 

 

5) Dino tem pensado bastante sobre o que quer ser, o que ele tem feito? 

R. 

 

6) Eles saem pedalando para onde, para contar sobre o que querem ser quando 

crescerem? 

R. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 


