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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

O robô aspirador de Ivo 

O macaco Ivo está eufórico! Ele encomendou uma máquina especial na semana 

passada. Ela acabou de chegar. 

- Eu não gosto nem um pouco de passar aspirador! - Ele tira a máquina da 

caixa e coloca-a sobre o assoalho. 

- É melhor eu ler as instruções - ele diz sabiamente. 

“Isso vai ser moleza!”, ele pensa, ao terminar de ler. 

Ivo liga a máquina e ela ronca e gira por alguns segundos. Depois, começa a se 

movimentar. 

Quando bate na perna de uma mesa, ela anda para trás, vira-se um pouco e 

segue adiante até bater em outra coisa. 

- Uau! Isso dá certo! Um verdadeiro robô que aspira a poeira! Ele vai fazer todo 

o serviço para mim! - Ivo se empolga. 

O pequeno robô aspirador vai roncando e vagando pela sala, aspirando todo o 

pó. De repente, ele engole uma das meias sujas de Ivo. 

- Pare! Pare! Essa é a minha meia! - Ivo reclama. 

O robô continua andando e engolindo a outra meia.  

- Ei, devolva isso! É meu! Ivo grita. 

Ele quer desligar o robô, mas não leu essa parte do manual. 

O robô continua se deslocando e suga o manual, os óculos e uma moeda de 

Ivo. Além do pó. 

- Eu não consigo desligar você! - Ivo choraminga. 

- Vou ter que esperar até a bateria acabar! 
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Ivo abre a porta dos fundos e manda o robô para fora, na direção da porta. 

- Sirva-se. Espero que você goste de salada! - ele exclama, balançando a 

cabeça. 

 

Questões 

 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) Por que o macaco Ivo está eufórico? 

R. 

 

3) Ao abrir a caixa e tirar a máquina, o que Ivo faz primeiro? 

R. 

 

4) Quando Ivo coloca a máquina no chão e liga, o que ela faz? 

R. 

 

5) De repente, o que o robô aspirador faz? 

R. 

 

6) O que Ivo tenta fazer, mas não consegue, porque não leu o manual de instruções 

inteiro? 

R. 

 


