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Uma grande decepção 

Esta manhã, quando o sol se levanta, o macaco Ivo está fazendo alguns 
movimentos de dança na doca. Ele mal pôde dormir na noite passada.  

Tenho que apanhar aquele peixe gigante novamente - murmura consigo 
mesmo, esfregando as mãos.  

Ivo havia convidado o Sr. Cavalo, o prefeito, para ir junto. O Sr. Cavalo vem 
vindo agora.  

- Estou empolgado! - o Sr. Cavalo diz. - Eu trouxe a minha máquina fotográfica, 
por via das dúvidas. 

As coisas de Ivo já estão carregadas em seu barco a remo. 

O Sr. Cavalo coloca sua vara de pescar, a sacola de lanches e a máquina 
fotográfica dentro do barco. 

- Eu realmente espero que você encontre aquele peixe gigante de novo! - o Sr. 
Cavalo diz. 

- Eu também! - ri Ivo. - Vamos indo. 

- Onde você apanhou aquele peixe gigante? - o prefeito pergunta enquanto eles 
remam, afastando-se do porto. 

Ivo sorri um pouco tímido. 

- Eu fiz uma coisa que me indica exatamente onde ele está. Assim será fácil 
encontrá-lo. 

- É mesmo? E como você tem certeza de onde ele está - pergunta o Sr. Cavalo, 
surpreso. 

- É muito simples, na verdade - Ivo diz com orgulho. 

- Eu pintei este x exatamente onde o peixe estava quando a minha linha se 
partiu - ele diz, apontando o grande x preto ao lado do bote. 

O Sr. Cavalo se espanta, depois sorri. 

“Ivo é um cientista maluco, afinal de contas” ele pensa. 

- Boa sorte! - ele diz gentilmente, balançando a cabeça. 
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Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que o macaco Ivo está fazendo quando o sol se levanta? 

R. 

  

3) Quem o macaco Ivo convidou para ir pescar?  

R. 

 

4) O que o Sr. Cavalo coloca no barco do Ivo? 

R. 

 

5) Qual a intenção do macaco Ivo ao ir pescar com o Sr. Cavalo? 

R. 

 

6) O que o prefeito pergunta enquanto Ivo e Sr. Cavalo se afastam do porto? 

R. 

 

7) Ivo acha que será fácil encontrar o peixe gigante. Por que ele pensa isso? 

R. 

 

8) Ivo diz ao Sr. Cavalo que pintei um x exatamente onde o peixe estava quando a 
minha linha se partiu. O que o Sr. Cavalo acha disso? 

R. 

 


