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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Viagem no tempo 

O macaco Ivo leu um livro sobre viagem no tempo. O viajante ia e voltava no 

tempo. Ivo também queria fazer isso. 

- Primeiro, eu preciso construir uma caixa - ele diz. 

Com serrote e martelo, ele constrói uma grande caixa com uma janelinha. 

- Agora, preciso de um trinco para manter a porta fechada - Ivo pega o trinco e 

a chave da bicicleta dele. 

- Tudo o que eu tenho a fazer é entrar, trancar a porta e dizer algumas palavras 

mágicas - ele sussurra. 

Ele fez isso, arremessando a chave pela janela. 

- Eu quero visitar o futuro! - anuncia. 

- Futuro-seguro, mega-zim-zam! - Ivo proclama. 

Ele fecha os olhos e espera a mágica acontecer. Mas nada acontece. 

- Humm... Talvez eu tenha dito algo errado... - ele desconfia. 

- Futuro-futuris-futuristico! - exclama Ivo. 

Nada acontece. 

- Talvez eu deva ler novamente aquele livro - ele diz. 

Ivo tenta abrir a porta. Está trancada. 

- Ah não! - ele geme - Estou preso aqui para sempre! Assim será o meu futuro! 

Socorro! 

Ivo esmurra a caixa e grita o mais alto que pode.  

- Que barulho é esse? - indaga o hipopótamo Horácio, que mora na casa ao 

lado. Ele corre até o laboratório de Ivo. 
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- Ivo, é você? - Horácio pergunta. 

- Sim, eu estou preso aqui! - grita Ivo - A chave está no chão, do lado de fora! 

 Horácio pega a chave e destranca Ivo. 

- Eu queria ver o futuro, mas estou preso no presente! - Ivo diz tristemente. 

- Anime-se, Ivo. Pelo menos, você não está mais na caixa - ri Horácio. 

E Ivo sorri. 

 

Questões 

1) Qual é o título do texto? 

R. 

 

2) O que Ivo leu no livro que também gostaria de fazer? 

R. 

 

3) Depois de construir uma caixa com janelinha, o que Ivo diz que precisa fazer? 

R. 

 

4) O macaco Ivo fica trancado em sua caixa, quem aparece para ajudá-lo? 

R. 

 

5) Onde o hipopótamo Horácio mora? 

R. 

 

6) Ao sair da caixa, como Ivo se sente? 

R. 


