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Os números das piadas 

    O macaco Ivo está se sentindo um pouco desanimado. Ele não está com vontade 

de trabalhar no laboratório. 

    - O que mais há para fazer? Preciso pensar em alguma coisa engraçada para me 

animar - ele diz a si mesmo. 

    - Piadas poderiam dar certo... 

    Mas as piadas são mais divertidas quando são divididas com alguém. Ivo tem uma 

ideia. Ele escreve cinco piadas muito engraçadas que conhece. Ao lado de cada uma, 

ele escreve um número. Depois, vai até a casa do hipopótamo Horácio, que fica bem 

ao lado da casa de Ivo. 

    - Horácio, estou sentindo que preciso rir um pouco - explica. - Estas são as minhas 

piadas favoritas - E ele conta cada uma para Horácio. 

    - Ah, elas são muuuuito engraçadas! - Horácio comenta animado. 

    - Fico feliz que tenha gostado! - Ivo diz com um largo sorriso. - Agora tenho um 

favor para lhe pedir. 

    De vez em quando, você poderia dar umas batidinhas na parede entre a sua casa e 

a minha? Você pode dar uma, duas, três, quatro ou cinco batidinhas. 

    - Claro, mas por quê? - Horácio pergunta. Ele não consegue imaginar em que Ivo 

está pensando. 

    - Porque, quando você fizer isso, eu pensarei na piada número um ou na piada 

número dois, ou em qualquer número que você escolher. E então eu vou dar risada! - 

Ivo exclamou, prazeroso. 

    - Está bem, ficarei feliz em fazer isso! - Horácio promete. 
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    Mais tarde, Horácio dá três batidinhas na parede. 

    Então ele escuta Ivo morrendo de rir. 

 

 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O macaco Ivo está se sentindo desanimado que não tem nem vontade de fazer o 

que? 

R. 

 

3) Ivo pensa em alguma coisa engraçada para se animar, então o que ele faz? 

R. 

 

4) O macaco Ivo tem uma ideia, ele escreve cinco piadas muito engraçadas que 

conhece e vai até onde? 

R. 

 

5) Chegando na casa de Horácio, Ivo conta cada piada para o amigo e então pede um 

favor a ele. Que favor é esse? 

R. 
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6) O que Ivo vai fazer quando Horácio der batidas na parede? 

R. 

 

7) Mais tarde, Horácio dá três batidinhas na parede. O que ele escuta? 

R. 


