
www.acessaber.com.br 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Vacina contra gripe 

Na ilha dos Pirilampos, está na época de todos tomarem vacina contra gripe. Os 

moradores do vilarejo recebem a vacina no mesmo dia, na prefeitura. 

- Eu não quero ir! - declara Zig. 

- Eu também não! - reclama Zag. 

- Ninguém gosta de tomar vacina - responde a mamãe Zebra - mas ela nos faz 

ficar bem. 

- Mas machuca! - choraminga Zig. 

- É! - Zag insiste, fazendo beiço. 

- Ouvir dizer que a Dra. Cocoró está usando um novo método este ano. Quase 

não dói - diz mamãe - de qualquer forma, está na hora de ir, então vamos tomar a 

nossa vacina e depois passar em um café. Não é melhor assim? - pergunta mamãe. 

- Sim! - ambas exclamam. 

Na prefeitura, a Dra. Cocoró está aplicando as vacinas. 

Cada cidadão arregaça uma das mangas. Ela coloca uma fina agulha no braço e 

aperta um botão. Faz um barulhinho estalado. Só isso. 

Logo chega a vez de Zig. Ela está com medo e segura o braço. 

A Dra. Cocoró sorri e diz: 

- Oi Zig! Eu gostei muito das fitas no seu cabelo!  

- Ah, obrigada! - Zig responde - Eu comprei na... ai!... Loja do Sr. Ptero. Já foi? 

Quase nem doeu! 

- Nada mal, hein? - responde a Dra. Cocoró. 

Ela rapidamente aplica a vacina em Zag, na mãe delas e pronto.  
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- Hora do lanche! - as gêmeas exclamam. 

Elas correm para o café e a mamãe as segue sorrindo.  

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Vacina contra gripe” 

 

2) É época de todos tomarem vacina no vilarejo, onde eles se reúnem? 

R. Os moradores se reúnem na prefeitura. 

 

3) A mamãe de Zig e Zag diz a elas que ouviu dizer o que sobre o método da Dra. 

Cocoró? 

R. Ela fala para as gêmeas que ouviu dizer que a Dra. Cocoró está usando um novo 

método este ano que quase não dói 

 

4) Na vez de Zig tomar sua vacina, como a Dra. Cocoró a distrai? 

R. Ela diz que gostou muito do laço em seus cabelos. 

 

5) Para onde as gêmeas e a mamãe vão após tomarem as vacinas? 

R. Elas vão para um café.  


