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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Sendo gananciosa 

As gêmeas Zig e Zag estão brincando na sala. 

- Estou cansada dos nossos brinquedos - reclama Zig. 

Ela termina um quebra-cabeça e o coloca na prateleira. 

- Então vamos buscar outro na brinquedoteca - sugere Zag. 

- Boa ideia! - Zig se anima - Temos que levar um brinquedo velho para trocar 

por outro, não é? 

- Isso. É assim que funciona - ri Zag. 

Zig pega o quebra-cabeça e Zag vai buscar a bola de praia. Elas sobem na 

bicicleta. 

- Oi, Zig! Oi, Zag! - cumprimenta a Sra. Dino quando elas chegam na loja - 

estou vendo que vocês vieram visitar a brinquedoteca! 

- Isso mesmo! - elas dizem juntas, correndo para as prateleiras cheias de 

brinquedos. 

- Ei, este é o meu velho patinho de borracha! - choraminga Zag - Ninguém quer 

você, Patinho? - ela murmura. 

Elas procuram nas prateleiras de alto a baixo. 

- Eu quero esta coroa de princesa! - escolhe Zag. 

- Eu quero este livro e este cavalinho! - Zig diz. 

- Espere um pouquinho, Zig - diz a Sra. Dino, franzindo a testa e se 

aproximando delas. 

- Você só pode trocar um brinquedo por outro. Não por dois. 

- Mas eu quero os dois... - Zig insiste. 
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- Eu entendo. Os dois são bonitos. Mas você não quer ser gananciosa, quer? - a 

Sra. Dino pergunta gentilmente. 

- Não... acho que não - diz Zig. 

Zig devolve o cavalinho para a prateleira. Então ela sorri. 

- Espere! Eu posso voltar na semana que vem e trocar este livro pelo cavalinho! 

Ainda posso brincar com os dois, apenas não ao mesmo tempo.  

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Sendo gananciosa” 

 

2) O que Zig e Zag estão fazendo? 

R. Zig e Zag estão brincando na sala. 

 

3) Zig já está cansada se seus brinquedos, o que Zag sugere? 

R. Zag sugere que elas vão até a brinquedoteca trocar alguns brinquedos. 

 

4) Qual brinquedo Zag escolhe na brinquedoteca? 

R. Zag escolhe uma coroa de princesa na brinquedoteca. 

 

5) Zig quer dois brinquedos, mas só levou um para trocar. O que a Sra. Dino diz a 

ela? 

R. A Sra. Dino diz que entende Zig e que os dois brinquedos são bonitos, mas que ela 

não pode ser gananciosa. 

 

6) Depois de conversar com a Sra. Dino, o que Zig entende? 
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R. Ela entende que pode voltar na semana que vem e trocar pelo outro brinquedo, 

assim ela ainda poderá brincar com os dois. 


