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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A chave de Ivo 

O macaco Ivo está trabalhando em um problema. 

- Eu preciso de algum lugar para esconder a chave da minha casa. O que eu 

poderia usar? - Ele se pergunta. 

Ele olha ao redor do laboratório e avista um coco. 

- Huuumm... - ele diz. - Eu poderia colocar a minha chave dentro do coco e 

deixá-la ao lado da porta da frente. Ninguém imaginaria uma chave escondida lá 

dentro. 

Então ele pega uma serra. 

- Vou cortar um buraco do tamanho da minha mão e tirar a água de dentro - 

ele diz. E faz exatamente isso. 

“É melhor eu testar se funciona”, ele pensa. Ele joga a chave da casa no 

buraco. 

- Agora, eu coloco a mão dentro e a pego - ele diz baixinho. Mas, quando ele 

pega a chave dentro do coco, percebe que a mão está grande demais para conseguir 

sair. Ela fica presa dentro do coco! 

- Ah, não! - ele choraminga, pulando e tentando soltar a mão. Mas ela estava 

mesmo presa. 

Um pouco mais tarde, ele bate à porta da família Hipopótamo. Horácio a abre. 

Ele começa a rir quando vê a mão de Ivo no coco. 

- Posso ajudá-lo? - ele pergunta, tentando parar de rir. 

- Ah, sim - Ivo diz, infeliz. Será que seu pai conseguiria tirá-lo? - ele pergunta, 

apontando para o coco. - A minha mão e a chave estão presas dentro dele. 
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Horácio demonstra surpresa. 

- Você tentou soltar a chave, primeiro? - ele pergunta. - A sua mão vai ficar 

menor. 

Ivo solta a chave. A mão dele se solta do coco. 

- Puxa, Horácio, muito obrigado! - Ele exclama. 

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

 

2) O macaco Ivo estava trabalhando em um problema, o que ele precisava resolver? 

R. 

 

 

3) Ivo olha ao redor do laboratório e avista um coco. O que ele pensa quando vê? 

R. 

 

 

4) O macaco Ivo pegou o coco certo de que seria o lugar perfeito. Ninguém 

imaginaria uma chave escondida lá dentro. O que ele fez? 

R. 
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5) Ivo achou melhor testar para ver se iria funcionar. Então ele joga a chave da casa 

no buraco. Ele coloca a mão dentro para pegar, mas o que acontece? 

R. 

 

 

6) Mais tarde, Ivo bate à porta da família hipopótamo. Quem o atende? 

R. 

 

 

7) Horácio pergunta se Ivo já tentou soltar a chave primeiro para depois tirar sua 

mão, como o macaco Ivo reage? 

R. 

 

 


