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A geringonça do Ivo 

  - Estou tão ansioso! - exclama o macaco Ivo. 

Ele andou trabalhando duro por vários dias, construindo alguma coisa no 

quintal. 

Hoje, finalmente, ele terminou. 

- A minha própria catapulta! - ele enche o ar nos pulmões, olhando para o seu 

estranho aparelho de madeira. Ela tem uma peça achatada que prende algo que você 

deseja atirar e um complicado aglomerado de peças que fazem o lançamento. 

- Hora do teste! - Ivo diz a si mesmo. - Fico só imaginando se vai funcionar! 

- Mas o que eu devo usar para atirar? - ele pergunta. 

Ivo olha em volta do quintal e vê uma comprida fileira de tomates crescendo no 

jardim. 

- Ahá! Perfeito! - Ele procura uma cesta e a enche com tomates ainda verdes e 

duros. “De qualquer maneira, não posso comer todos esses tomates” ele pensa. 

“Então, apenas alguns tomates ainda verdes bastarão”. 

- Lá vai! - ele diz coloca um tomate verde no suporte. 

Ele puxa a alavanca para trás e a solta. 

O tomate voa a perder de vista, bem acima do telhado.  

- Uau! Funcionou! - ele comemora. - Nada que eu fiz jamais deu certo! 

Ele manda os tomates verdes para o alto, bem longe, no céu. Depois de tirar o 

último, ele se senta para admirar sua máquina. 

- Eu gostaria de saber quão longe eles chegaram antes de cair - ele reflete. Ivo 

logo descobrirá. 
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Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Por que o macaco Ivo está ansioso? 

R. 

 

3) Como é a catapulta que o macaco Ivo construiu? 

R. 

 

4) Chegou a hora de testar a máquina de Ivo, mas ele ainda não sabe o que vai 

atirar. O que ele encontra no quintal? 

R. 

 

5) Ivo pega o tomate verde, coloca no suporte, puxa a alavanca para trás e a solta. O 

que acontece com o tomate? 

R. 

 

6) O macaco Ivo fica muito feliz e comemora por sua máquina ter dado certo. Por que 

ele fica tão feliz? 

R. 


