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1-Marque com um X, a alternativa que apresenta a sequência correta da história “O 

PNEU CHORÃO”. 

(    )  Havia um terreno baldio perto da casa do Serginho; Os pais de Serginho e amigos 

colocaram recipientes para lixo reciclável;  O choro de um pneu chamou atenção dos outros 

lixos;  Os materiais recicláveis se uniram para resolver o problema do pneu; Escreveram uma 

carta para o Serginho; Serginho e seus amigos resolveram transformar aquele lugar em uma 

praça de brinquedos;  Depois de tudo pronto, a praça ficou linda e o pneu feliz. 

(    )  Depois de tudo pronto, a praça ficou linda e o pneu feliz;  Os materiais recicláveis se 

uniram para resolver o problema do pneu; O choro de um pneu chamou atenção dos outros 

lixos; Serginho e seus amigos resolveram transformar aquele lugar em uma praça de 

brinquedos; Havia um terreno baldio perto da casa do Serginho; Os pais de Serginho e 

amigos colocaram recipientes para lixo reciclável;   Escreveram uma carta para o Serginho. 

(    ) Serginho e seus amigos resolveram transformar aquele lugar em uma praça de 

brinquedos; Escreveram uma carta para o Serginho;   Os pais de Serginho e amigos 

colocaram recipientes para lixo reciclável;   Havia um terreno baldio perto da casa do 

Serginho; O choro de um pneu chamou atenção dos outros lixos;  Os materiais recicláveis se 

uniram para resolver o problema do pneu; Depois de tudo pronto, a praça ficou linda e o pneu 

feliz. 

(    ) Os pais de Serginho e amigos colocaram recipientes para lixo reciclável;  Os materiais 

recicláveis se uniram para resolver o problema do pneu ;  Escreveram uma carta para o 

Serginho;   Depois de tudo pronto, a praça ficou linda e o pneu feliz;  Serginho e seus amigos 

resolveram transformar aquele lugar em uma praça de brinquedos; O choro de um pneu 

chamou atenção dos outros lixos; Havia um terreno baldio perto da casa do Serginho. 

2 - Leia este trecho do livro e responda: 

“Em um dia, o Brasil joga fora 240 mil toneladas de lixo nos aterros sanitários. Esses 

depósitos são um problema, porque deixam o local feio e com um cheiro horroroso, poluem o 

solo e ainda oferecem o risco da sujeira ser levada para os rios, poluindo também a água. A 

reciclagem é uma das saídas para esse problema, mas ainda não existe uma solução que o 

resolva completamente.     

Reciclar uma tonelada de plástico economiza 130 quilos de petróleo.    Uma lata de alumínio 

pode ser reciclada infinitas vezes sem perder as características originais. 78% das latas de 

alumínio vendidas no Brasil voltam ao mercado depois de recicladas. 

Reciclar uma tonelada de papel salva cerca de 20 a 30 árvores de eucalipto.     

Reciclar uma tonelada de vidro gasta 70% menos energia do que fabricá-la.” 



 

Que gênero textual é este: 

 

(    )   Poesia 

(    )  Receita 

(     ) Texto Informativo 

(     ) Propaganda 

 

3 - Qual o assunto principal do texto acima? 

 

(    )   O cheiro horroroso.  

(    )   A importância da reciclagem. 

(    )  As latas de refrigerante. 

(    )  A reciclagem do plástico. 

 

4- Leia o verbete da palavra – Saída - encontrado em um dicionário. 

 

SAÍDA – subst.. feminino – 1 – Ato de sair.  2 – Lugar por onde se sai.  3 – Maneira de 

superar uma dificuldade. 4 – Partida de um carro 

 

Qual desses significados se encaixa no texto lido? 

 

(   ) 1 – Ato de sair. 

(   ) 2 – Lugar por onde se sai. 

(   ) 3 – Maneira de superar uma dificuldade. 

(   ) 4 – Partida de um carro. 

 

 

 

 
 


