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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O chapéu leitor de mente de Ivo 

Ivo está entusiasmado! Ele acabou de criar um chapéu leitor de mente! “Tudo o 

que tenho que fazer é testá-lo”, ele pensa. 

“Quem será que pode me ajudar?”. 

Bem nesse momento, o hipopótamo Horácio aparece para dar um oi. 

- Oi! No que você está trabalhando, Ivo? - ele pergunta. 

- Em um chapéu leitor de mente! - exclama Ivo.  

- Preciso testá-lo em alguém. Então, por favor, sente-se aqui - ele diz. 

Horácio se senta em uma cadeira. Ivo coloca um tipo de filtro de metal na 

cabeça dele. Os fios conectam o filtro a um fone de ouvido que Ivo coloca. 

- Pense em um número - ele pede a Horácio. 

Horácio engole em seco. Ele pensa no número um. 

- Três! - grita Ivo. Horácio abana a cabeça negando. 

- Pense em um número diferente - pede Ivo. 

Horácio pensa em três. 

- Um! - grita Ivo. 

Horácio faz que não com a cabeça. 

- Pense de novo, e pense com bastante determinação! - Ivo pede. 

Horácio pensa no número dois. 

- Quatro? - pergunta Ivo. 

Horácio nega. 
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Os olhos de Horácio vasculham o laboratório. Ele está com pena de Ivo. O olhar 

dele se detém em um prato com biscoitos na mesa do laboratório. Ivo olha firme para 

Horácio, e então segue o olhar dele até o prato com biscoitos. 

- Você quer um biscoito? - ele pergunta, educado. 

- Sim! Você leu a minha mente! - exclama Horácio, e ele dá uma risada de 

hipopótamo: 

- HUUU, HO-HO-HO-HO! HUUU, HO-HO-HO-HO!   

 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Por que Ivo está entusiasmado? 

R. 

 

3) Em quem Ivo decide testar seu chapéu? 

R. 

 

4) No que Ivo pede para Horácio pensar para ver se está funcionando o seu chapéu? 

R. 

 

5) Com o que Horácio se distrai olhando? 

R. 


