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Escolhendo a fantasia 

 

Amanhã é a apresentação do show de talentos da Ilha dos Pirilampos. 

A família zebra está no sótão. Está na hora de escolher as fantasias. 

A mamãe experimenta um vestido vermelho vibrante e coloca uma coroa 

reluzente na cabeça. 

- O que vocês acham? - ela pergunta, dando uma volta. 

- Linda! - O papai exclama, dando um beijo nela.  

- Eu fiz uma coisa para você - ela diz, sorrindo. Ela coloca um chapéu de pirata 

na cabeça do papai. 

Depois, ela dá a ele um tampão preto para o olho. 

- Eu sou o pirata da perna-de-pau! - ele berra. Ele se olha no espelho. - Uau, 

sou um pirata baterista! - ele ri. E então cantarola: - yo-ho-ho! 

Zig coloca um uniforme azul de soldado com botões prateados brilhantes. 

- Arranjei a minha roupa - ela anuncia.  

- Eu quero essa! - Zag diz, zangada. 

- Eu achei primeiro! - responde Zig. 

- Ei, tem muitas outras coisas aqui - a mamãe diz, carinhosamente. - Veja esta, 

Zag! 

Ela coloca uma misteriosa capa preta ao redor de Zag e acrescenta um chapéu 

de bruxa pontudo. 

Zag adora a roupa. 

- Está bem, eu encontrei a minha também! - ela exclama, rindo. 

- Estamos todos prontos para amanhã! - ri o papai. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Escolhendo fantasias”. 

 

2) Amanhã é a apresentação do show de talentos da Ilha dos Pirilampos. O que a 

família zebra está fazendo? 

R. A família zebra está no sótão. Eles estão escolhendo as fantasias. 

 

3) O que a mamãe experimenta? 

R. Um vestido vermelho vibrante e coloca uma coroa reluzente na cabeça.  

 

4) O papai de veste de que fantasia? 

R. Ele é um pirata da perna-de-pau! 

 

5) Que roupa Zig escolhe para vestir como fantasia? 

R. Zig coloca um uniforme azul de soldado com botões prateados brilhantes. 

 

6) Por que Zag fica zangada? 

R. Porque ela quer a mesma roupa de Zig. 

 

7) Como a mamãe ajuda Zag a arrumar uma fantasia? 

R. Ela coloca uma misteriosa capa preta ao redor de Zag e acrescenta um chapéu de 

bruxa pontudo.   


