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1) Leia o texto a seguir e depois responda: (2,25) 

 

O problema ecológico 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza 

seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização inteligente, 

tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são palavras de 

um renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, a humanidade 

ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O que chamamos 

orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma agressão às coisas 

naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a devastação das florestas, a 

poluição dos rios, o envenenamento das terras e a deterioração da qualidade 

do ar. O que chamamos de progresso não passa de uma degradação 

deliberada e sistemática que o homem vem promovendo há muito tempo, uma 

autêntica guerra contra a natureza. 

Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 

 

1) Segundo o texto, o cientista americano está preocupado com: 

(A) a invasão da nave extraterrestre. 

(B) a qualidade do espaço aéreo da terra. 

(C) o que pensam os extraterrestres. 

(D) os seres de outro planeta. 

2) Para o autor, a humanidade: 

(A) demonstra ser muito inteligente. 

(B) ouve as palavras do cientista. 

(C) age contra sua própria existência. 

(D) preserva os recursos naturais. 

3) Da maneira como o assunto é tratado no texto, é correto afirmar que o 

meio ambiente está degradado porque: 

(A) a destruição é inevitável. 

(B) a civilização o está destruindo. 

Português 



(C) a humanidade preserva sua existência. 

(D) os recursos para mantê-lo não são suficientes. 

 

2) Faça a conjugação dos verbos: (1,2) 

 

 
                                                        ACHAR 
 

PASSADO PRESENTE FUTURO 

EU  EU  EU  

ELE  ELE  ELE  

NÓS  NÓS  NÓS  

ELES  ELES  ELES  
 

 
                                                        VIVER 
 

PASSADO PRESENTE FUTURO 

EU  EU  EU  

ELE  ELE  ELE  

NÓS  NÓS  NÓS  

ELES  ELES  ELES  
 

3) indique entre parênteses: (0,8) 

 

(A) ADJETIVO                                (S) SUBSTANTIVO 

 

(    ) menina                                                (    ) casa 

(    ) famoso                                                (    ) macio 

(    ) escritor                                                (    ) ensolarado 

(    ) organizado                                          (    ) olhos 

4) Circule as palavras que não estão no aumentativo: (1,2) 

 



GATÃO                     MAMÃO                   LIVRÃO                 FEIJÃO                   

  

SABÃO                     CARRÃO                CANÇÃO                LEILÃO 

 

CAMINHÃO             DEDÃO                     BRAÇÃO              CACHORRÃO 

 

5) Circule as palavras que não estão no diminutivo: (1,2) 

 

LARANJINHA          BARATINHA            LETRINHA           CÃOZINHO               

 

JOGUINHO              VIZINHO                   CAVALINHO          GATINHA 

 

CESTINHA               PERNINHA              RAINHA                  MOINHO 

 

6) Observe as expressões a seguir e dê ADJETIVOS para elas: (1,35) 

 

                                                     

_______________              ________________            _________________ 

 

                              

 

_______________               _________________ 


