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Ivo conserta mesmo o relógio 

Os moradores riram muito por causa do relógio, mas a Sra. Dino está furiosa. 

- Que vantagem tem um relógio que badala corretamente, mas anda para trás? 

- ela pergunta ao macaco Ivo. 

- Bem, não há muitos deles, então nós somos famosos agora - Ivo responde 

sem graça. 

- Mas a fachada do relógio deve mostrar a hora certa, e as badaladas devem 

tocar o número certo de vezes - a Sra. Dino ressalta. 

Então, Ivo pega a escada e sobe à torre do relógio novamente. 

- Melhor eu fazer certo desta vez - ele se preocupa. 

Ele tira várias peças do relógio, dá uma polida nelas e as coloca de volta. - 

Agora vou dar corda no relógio e iniciá-lo. Oh, eu realmente espero tê-lo consertado 

desta vez - ele suspira. 

Ele desce da escada e se senta em um banco de onde possa ver o relógio. “Eu 

ando acordado por várias noites, preocupado com este relógio”, ele pensa. Os olhos 

deles lentamente se fecham. Logo ele está dormindo profundamente. Acima dele, o 

relógio trabalha. 

Blém! Blém! Blém! Blém! Blém! 

Ivo fica de pé em um salto. 

- Que horas são? Que horas são? - ele grita para a Sra. Dino. 

- Ora, são cinco horas, Ivo! - ela sorri. - Acho que você realmente o arrumou 

desta vez! Ele está andando para frente e badalando o número certo de vezes! Você 

conseguiu! - Ela lhe dá um grande abraço. 
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- Ufa! - murmura Ivo, enquanto volta para casa com sua escada. - Que alívio. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. O título do texto é “Ivo concerta mesmo o relógio”. 

 

2) Por que a Sra. Dino está furiosa? 

R. A Sra. Dino está furiosa porque o relógio badala corretamente, mas anda para 

trás. 

 

3) Por que Ivo pega a escada e sobe à torre do relógio novamente? 

R. Ele sobe à torre para tentar arrumar o relógio. 

 

4) Por que o macaco Ivo anda acordado por várias noites? 

R. Ele anda acordado porque está preocupado com o relógio. 

 

5) O macaco Ivo consegue arrumar o relógio desta vez? 

R. Ele está andando para frente e badalando o número certo de vezes, ele finalmente 

conseguiu. 

 

6) Ao voltar para casa como Ivo se sente? 

R. Ivo se sente aliviado por ter conseguido arrumar o relógio.  


