
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Quem é quem 

Está chovendo forte demais para brincar lá fora. 

Zig e Zag não se incomodam. Elas estão no porão, fuçando o baú de fantasias. 

- Vamos nos fantasiar e ver se a mamãe sabe dizer que somos! - diz Zig. 

- Legal! - concorda Zag. 

- Vou usar essa máscara de bandido sobre o nariz e a testa - diz Zag. - E esta 

capa vermelha, e estas botas altas. Vou ficar balançando a minha espada. 

- Você ficou super! - exclama Zig. - Eu vou ser uma rainha misteriosa - ela diz, 

colocando uma coroa brilhante sobre as orelhas. Ela coloca um vestido comprido de 

fantasia e um par de luvas pretas longas. 

- Vossa Majestade! - Exclama Zag, que agita a capa e faz uma reverência para 

a Rainha Zig. 

- Está bem, vamos achar a mamãe - diz a Rainha Zig. Ela e o bandido Zag 

descem as escadas. 

- Boa tarde, madame - diz o bandido para a mamãe. 

- Boa tarde, cavalheiro! - diz mamãe. 

A mamãe faz uma cortesia para Zig. 

- Boa tarde, Vossa Majestade. 

- Adivinhe quem somos! - ordena a Rainha Zig. 

- Hummmm, você também é conhecida como Zig? E você também é conhecida 

como Zag? - ela pergunta, sorrindo. 

- Droga! Como você sabe? - elas perguntam. 

- Uma mamãe simplesmente sabe essas coisas - a mamãe responde. Ela abraça 

as duas. 

- Que tal leite e biscoitos? 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Quem é quem”. 

 

2) Está chovendo forte demais para brincar lá fora. Zig e Zag não se incomodam. O 

que elas vão fazer? 

R. Elas vão para o porão, fuçar o baú de fantasias. 

 

3) O que Zig decide fazer? 

R. Zig fala para elas se fantasiarem e ver se a mamãe sabe dizer quem elas são. 

 

4) Zag vai usar uma máscara de bandido sobre o nariz e a testa, o que mais ela vai 

vestir? 

R. Uma capa vermelha, e botas altas.  

 

5) Quem Zig vai ser nessa brincadeira?  

R. Zig vai ser uma rainha misteriosa, coloca uma coroa brilhante sobre as orelhas. Ela 

coloca um vestido comprido de fantasia e um par de luvas pretas longas. 

 

6) A mamãe faz uma cortesia para Zig, e Zig fala para a mamãe adivinhar quem elas 

são. O que a mamãe diz? 

R. A mamãe pergunta se elas também são conhecidas como Zig e Zag.  

 

7) Quando as duas perguntam como a mamãe sabia, o que ela diz as meninas? 

R. Ela diz que uma mamãe simplesmente sabe essas coisas e abraça as duas. 

 

 

 


