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Os dentinhos soltos 

As zebras gêmeas Zig e Zag não estão conversando muito como costumam. 
Cada uma delas está perdendo o primeiro dente de leite. Elas ficam tão ocupadas 
balançando os dentes moles que não têm muito tempo para conversar. Depois de 
sentarem um pouco no sofá da sala, ainda ocupadas balançando, Zig finalmente 
resolve falar: 

- Eu queria saber se o meu vai cair antes da hora de dormir esta noite, assim 
vou poder colocar embaixo do meu travesseiro para a fada do dente levá-lo e me 
deixar um presente. - E ela volta a balançá-lo. 

- Eu também - isso é tudo o que Zag tem tempo de dizer. 

Passa-se mais algum tempo. 

- Zig e Zag, venham jantar - chama a mamãe.  

Elas vão para mesa, sentam-se e começam a comer. 

- Machuca um pouco quando eu mastigo - reclama Zag 

- Eu sei, Zag. Eu sei como é. O seu dente vai quando estiver pronto. Apenas 
mastigue do outro lado esta noite - a mamãe sorri. 

De repente, Zig solta um grito, e depois mostra um dente de leite todo mundo 
ver. 

- Ele caiu! - ela grita. 

Zag se sente mal. Ela continua a balançar seu dente. Está quase na hora de 
dormir. De repente, Zag grita: 

-  Vivaaaa! 

- Olha só! É tão pequenininho! - ela exclama. 

Agora as duas irmãs têm dentinhos para deixar para a fada do dente. Será que 
ela virá? 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Os dentinhos soltos”. 

 

2) As zebras Zig e Zag não estão conversando muito como costumam, por quê? 

R. As gêmeas estão perdendo o primeiro dente de leite, elas ficam tão ocupadas 
balançando os dentes moles que não têm muito tempo para conversar. 

 

3) Depois de sentarem um pouco no sofá da sala, ainda ocupadas balançando, o que 
Zig finalmente resolve falar? 

R. Ela diz que queria saber se o seu dente iria cair antes da hora de dormir esta noite. 

 

4) Por Zig quer que o seu dente caia antes de ir dormir? 

R. Porque assim ela vai poder colocar embaixo do seu travesseiro para fada do dente 
levá-lo e deixar um presente. 

 

5) A mamãe chama as meninas para o jantar. Do que Zag reclama? 

R. Zag diz que machuca um pouco quando ela mastiga. 

 

6) Por que Zig solta um grito? 

R. Porque o dente dela caiu, então ela mostra o dente de leite para todo mundo ver. 

 

7) Zag se sente mal e continua a balançar seu dente, mas já está quase na hora de 
dormir. O dente de Zag cai essa noite? 

R. Logo depois o dente de Zag também cai, agora as duas irmãs têm dentinhos para 
deixar para a fada do dente. 


