
 

 
INSTRUÇÕES: 
 

 PREENCHA O CABEÇALHO. 
 

 RECORTE E COLE O TEXTO NO CADERNO, EM SEGUIDA, COPIE E 
RESPONDA ÀS  QUESTÕES. 

 
 
 

Dicas para fazer a natureza durar por mais tempo   

 

1 Ao escovar os dentes, use um copo com a quantidade necessária para 

enxaguar a boca. Lembre-se de fechar bem a torneira após usá-la ( torneiras mal 
fechadas ou quebradas podem desperdiçar cerca de 40 litros de água por dia). 

 

2 Não deixe brinquedos ligados na tomada quando não estiver usando. 

Desligue as luzes dos ambientes da casa em que você não estiver.  
 

3 Combine com seus pais para dar carona aos colegas que moram perto 

da sua casa. Quanto menos carros estiverem nas ruas, menor a quantidade de 
fumaça, que é responsável por mais de 50% da poluição do ar. 

 

4 Não compre animais silvestres, como araras, lagartos, papagaios. Esse 

tipo de comércio é ilegal. 
 

5 Peça a sua família que faça seleta coletiva de lixo. Coloque 

metais,plásticos, vidro e papel em sacos separados e envie o lixo para locais em 
que é feita a reciclagem. 

 

6 Não jogue lixo em qualquer lugar, principalmente nas ruas. O lixo 

acumulado costuma parar nos bueiros e provocar enchentes. 
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XX 
1) Após a leitura, responda com atenção. 

 
X 
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a) De que local o texto foi retirado? 
 
Do suplemento Folhinha. 
 

b) O texto apresenta seis dicas para fazer a natureza durar por mais 
tempo. Escreva mais uma dica que você considera importante e não foi 
mencionada no texto. 
 
Pessoal. 
 

c) A coleta seletiva é uma ação importante. Em casa, vocês praticam essa 
ação? Por quê? 

      Pessoal. 
 
 

d) Em sua opinião, essas dicas podem realmente fazer a natureza durar 
mais tempo? Explique. 
Pessoal. 
 
 
2. Releia os trechos e faça o que se pede. 

x 

“Ao escovar os dentes , use um copo ...” 

    X 

Circule, com lápis em cor vermelho, um substantivo , masculino e singular. 

x 

“Não deixe brinquedos ligados na tomada...” 

    xA palavra grifada é:  

x 

(  x ) um substantivo 

(   ) um artigo 

(   ) um adjetivo 

X 

“Não compre animais silvestres como araras,lagartos,papagaios...” 

x 

 Pinte, com lápis em cor azul, um adjetivo. 

“O lixo acumulado costuma parar nos bueiros...” 

 Grife um artigo e, em seguida, classifique-o 

(  x ) definido 

(   ) indefinido 


