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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Dia do ajudante de Dino 

- Olá, o dinossauro Dino - cumprimenta a Dra. Cocoró. 

Hoje é o dia de Dino ver como um médico trabalha. 

- Oi, Dra. Cocoró! - Dino responde - O que a senhora vai fazer hoje? 

- Eu tenho consultas com os moradores doentes esta manhã. Provavelmente 

dores de garganta e tosse: é a época! - responde Dra. Cocoró – Mas, primeiro, eu 

preciso organizar alguns suprimentos. Você gostaria de ajudar? - ela pergunta. 

Dino faz que sim. 

A Dra. Cocoró vai até uma grande caixa fechada com tiras de plástico. Ela tenta 

cortar uma tira com uma faca pequena. Não é fácil.  

De repente, a faca dela escapa. Ela desliza direto para o dedo da doutora, 

cortando-o 

- Ai! - ela exclama, largando a faca e segurando o dedo. O sangue começa a 

pingar. 

- Dino preciso de ajuda, rápido - ela diz - por favor, pegue bandagens e fita 

adesiva ali na gaveta de cima. Não se preocupe, eu estou bem. 

Dino rapidamente traz tudo para a Dra. Cocoró. 

- Certo, agora espirre um pouco deste antisséptico em uma bolinha de algodão 

e dê suaves batidinhas no meu corte - ela diz 

- Ai, isso arde! - ela diz, tremendo um pouquinho. 

- Eu sei como é - Dino responde, dando batidinhas e sentindo-se importante. 
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- Agora, por favor, envolva o meu dedo com as bandagens e prenda bem com a 

fita. Ótimo! - Ela sorri pela primeira vez desde o momento do corte - Você fez um 

ótimo trabalho. Se quiser, você será um ótimo médico quando crescer! 

Dino se senta. Ele se sente um pouquinho fraco, mas também muito orgulhoso. 

- Acho que eu quero - ele dá um largo sorriso.  

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Hoje é o dia de Dino fazer o que? 

R. 

 

3) O que a Dra. Cocoró tem para fazer esta manhã? 

R. 

 

3) Enquanto a Dra. Cocoró usa uma faca para cortar tiras de plástico o que acontece? 

R. 

 

4) De que maneira Dino ajuda a Dra. Cocoró com seu dedo? 

R. 

 

5) O que a Dra. Cocoró acha do trabalho de Dino? 

R. 


