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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

A experiência flutuante de Ivo 

O macaco Ivo adoraria conseguir flutuar pelo ar, como uma pena ou um floco 
de neve. - Huuuuum... - Ele murmura, coçando o queixo. - O que eu poderia usar 
para me fazer usar para fazer flutuar? 

Observando seu laboratório, ele avista uma caixa de detergente de louças e 
uma ideia fica cutucando o pensamento dele. 

- Bolhas de sabão flutuam no ar. Eu poderia usá-las para conseguir flutuar? - 
ele se pergunta. Rapidamente, ele mistura o pó do detergente e as bolhas começam a 
crescer. Logo ele tem uma vasilha cheia de bolha grandes. Ele começa a agarrar as 
bolhas no ar e a tentar colocá-las embaixo dos braços para poder flutuar. Elas 
estouram e escorrem pelas laterais. 

- Mais rápido, mais rápido! - Ele grita, aumentando a velocidade, mas as bolhas 
continuam estourando.  

Ivo ainda não consegue levantar do chão, então se esforça para trabalhar ainda 
mais depressa. Ele logo fica completamente ensopado, e as bolhas de sabão 
escorrendo pelo corpo dele começam a fazer uma poça no chão. 

- Algo está dando errado... - ele murmura. A campainha toca. Quando Ivo abre 
a porta, vê o hipopótamo Horácio, seu vizinho. Horácio olha surpreso e gagueja: 

- Er, Ivo a minha mãe assou alguns biscoitos e nós gostaríamos de dividi-los 
com você... Hum, você estava tomando banho? 

Ivo olha para os respingos de água ensaboada pingando de seu corpo e diz: 

- Ah, sim, Horácio. Exatamente. Obrigado pelos biscoitos. Até mais! 

Às vezes, é difícil explicar os nossos sonhos. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 
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2) Qual era o sonho do macaco Ivo? 

R. 

 

3) O que Ivo procura em seu laboratório? 

R. 

 

4) O macaco avista uma caixa de detergente de louças, que ideia passa pela sua 
cabeça? 

R. 

 

5) Ivo começa a agarrar as bolhas no ar e a tentar colocá-las embaixo dos braços 
para poder flutuar. O que não dá certo? 

R. 

 

6) Ainda não conseguindo levantar do chão, ele logo fica completamente ensopado, e 
começa a fazer uma poça no chão. Nesse momento Ivo recebe uma visita, quem é?  

R. 

 

7) O que o Horácio foi fazer na casa do Ivo? 

R. 

 

8) O Horácio acha que Ivo está fazendo ao ver tudo molhado? 

R.  


