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Andando sobre a água 

 

O macaco Ivo começou uma nova experiência. 

- Eu queria muito conseguir andar sobre a água - ele diz a si mesmo.  - Como 

posso fazer isso? - ele se pergunta, olhando em volta no laboratório.  

A distância, ele escuta um longo apito. A balsa sininho está chegando à doca da 

ilha dos Pirilampos. 

- Hummmm - faz Ivo. 

Ele se põe a trabalhar. Logo, termina dois pequenos barcos de madeira. Cada 

barco é grande o suficiente para ele colocar o pé dentro. Tiras prendem os botinhos 

em seus pés, como uma espécie de sapato gigante. 

- Será que eu conseguiria caminhar até a ilha Grande - Ivo se pergunta. 

Poc! Poc! Poc! Poc! Ele sai, caminhando até o porto em seus novos sapatos-

bote. 

Ivo vai andando ruidosamente até a doca e para na beirada, olhando para a 

água lá embaixo. 

- Lá vai! Vou andar na água! - ele grita, acenando para a capitã Vacôncia. 

Ivo pisa para fora da doca, em direção à água. Ele cai, espirando muita água. 

Então começa a afundar, até ficar com a água gelada pelo pescoço. 

- Socorro! Socorro! - ele grita. 

A capitã Vacôncia atira para ele um salva-vidas branco e vermelho amarrado 

em uma corda. 

Logo Ivo se encontra a bordo da balsa sininho, pingando, encharcado e tremendo, 

mas salvo. 

- Bem-vindo a bordo, capitão Ivo! - ela ri. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O macaco Ivo começou uma nova experiência, o que ele queria? 

R. 

  

3) Ele se pergunta como pode fazer isso, olhando em volta no laboratório. O que ele 

escuta a distância? 

R. 

 

4) Ele se põe a trabalhar. Logo, termina  dois  pequenos barcos  de madeira. Cada 

barco é grande o suficiente para ele colocar o pé dentro. O que prendem os botinhos 

em seus pés? 

R. 

 

5) Ivo vai andando ruidosamente até à doca e para na beirada, olhando para a água 

lá embaixo. O que ele faz? 

R. 

 

6) Ivo pisa para fora da doca, em direção à água. Ele cai, espirando muita água. O 

que acontece? 

R. 

 

7) O que a capitã Vacôncia faz para ajudar Ivo? 

R. 

 

 


