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O dia de ajudante de Zag 

O Sr. Dino está na área de acampamento, no caminho de volta do Vilarejo dos 

Pirilampos. 

- Ah, ai vem ela! - ele diz, fazendo um sinal com a mão enquanto Zag pedala 

entre as folhas caídas. 

- Olá, Sr. Dino! - ela cumprimenta, saltando da bicicleta. 

- Bem-vinda! Vamos começar o trabalho. Temos uma tarefa muito importante 

para fazer hoje - ele diz. 

O Sr. Dino conduz Zag até a floresta. 

- Nós precisamos colocar esta placa sobre alguns cogumelos que são venenosos 

- ele informa, mostrando a Zag uma pequena placa com um cabo. 

- Venenosos? - pisca Zag - Igual à história da branca de neve, quando a 

madrasta malvada envenena uma maçã? 

- Exatamente! - o Sr. Dino responde - Estes podem mesmo nos deixar muito, 

muito doentes. Então, nós precisamos ter certeza de que ninguém mexerá neles nem 

os experimentará de jeito nenhum - ele diz. 

Logo, eles chegam a um terreno de cogumelos. Os cogumelos encontrados têm 

a parte de cima vermelha e manchas brancas. 

- Eles parecem bonitinhos, como se fossem guarda-chuvas pequenininhos - diz 

Zag - quem imaginaria que são venenosos? 

- Pois é! - comenta o Sr. Dino - As crianças não devem nunca tocar, nem provar 

cogumelos sem um adulto que os conheça bem. Os tipos bons têm um ótimo sabor, 

mas este tipo é perigoso e isso não é brincadeira. 
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Ele entrega a placa para Zag. Ela a enterra no chão ao lado da plantação de 

cogumelos. 

- Estou salvando a vida de alguém! - ela exclama.  

- Você pode realmente estar fazendo isso. - o Sr. Dino diz - Agora está na hora 

de tomarmos um lanche seguro. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Onde o Sr. Dino está esperando Zag para seu dia de ajudante? 

R. 

 

3) Qual tarefa o Sr. Dino diz a Zag que é muito importante que eles façam? 

R. 

 

4) O que os cogumelos venenosos podem fazer segundo o Sr. Dino? 

R. 

 

5) Ao colocar a placa nos cogumelos venenosos, como Zag se sente? 

R.  


