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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O que você quer ser? 

A ovelha Babi, a cobra Silvia e as zebras Zig e Zag estão numa reunião de chá 

da tarde na casa da família Zebra. Silvia pergunta a suas amigas: 

- O que vocês querem ser quando crescer? 

Babi sabe: 

- Uma funcionária do correio, como a Sra. Tico. Eu adoraria ver as pessoas 

sorrindo quando pegam as cartas nas caixas do correio!  

Zig, que gosta de livros, diz: 

- Quero ter uma ter uma loja de presentes, como a sra. Dino, e vende livros e 

presentes. E ler Histórias para as crianças. 

Zag, que adora estar ao ar livre, diz: 

- Para mim, administrar a área de acampamento, como o Sr. Dino, seria ótimo. 

E você, Silvia? 

Silvia dá uma risadinha. 

- Quero ser prefeita, como o Sr. Cavalo. Eu faria discursos todos os dias. 

A mãe de Zig e zag chega com biscoitos. 

- Obrigada, mamãe - sorri Zag. Elas se servem felizes e mastigam os biscoitos, 

fazendo bastante barulho. 

- Sobre o que vocês andaram conversando? - a mamãe pergunta. 

Elas contam a ela sobre seus sonhos. A mamãe Zebra bate palmas. 

- Acho isso ótimo - ela diz. - Vocês gostariam que eu pedisse para esses adultos 

deixarem vocês trabalhando com eles durante uma manhã? Assim vocês poderão ver 

como o trabalho deles é de verdade! 

- Siiiiiiiiiiiim! - todos respondem. - Isso vai ser mesmo divertido! - Babi diz. - 

Espero que eles digam que sim! Mal posso esperar para começar! 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é o que você quer ser. 

 

2) Onde estão a ovelha Babi, a cobra Silvia e as zebras Zig e Zag? 

R. Elas estão em uma reunião de chá da tarde na casa da família zebra. 

 

3) O que a cobra Silvia pergunta para suas amigas? 

R. Silvia pergunta o que elas querem ser quando crescerem. 

 

4) Por que a Babi quer ser uma funcionária dos correios? 

R. Ela quer ser uma funcionária do correio, como a Sra. Tico, porque ela adoraria ver 

as pessoas sorrindo quando pegam as cartas nas caixas do correio. 

 

5) Quem queria ter uma loja de presentes? 

R. Zig quem quer uma loja de presentes, como a sra. Dino. 

 

6) Zag, que adora estar ao ar livre, diz que quer ser o que quando crescer? 

R. Zag diz que para ela, administrar a área de acampamento, como o Sr. Dino, seria 

ótimo. 

 

7) E a cobra Silvia, o que diz que quer ser? 

R. Ela diz que quer ser prefeita, como o Sr. Cavalo, para fazer discursos todos os 

dias. 

 

8) Quando a mãe de Zig e Zag chega com biscoitos, o que ela pergunta? 

R. Ela pergunta sobre o que as crianças andaram conversando. 


