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Série: _______

 Leia o texto atentamente e responda.

Um mundo sem plantas?
Você já imaginou um mundo sem plantas?
Você andando de um lado para o outro ao longo das ruas e só vendo pedras,
prédios, carros, lojas e fábricas? Ainda que fossem bonitos, teria a impressão de estar faltando
algo. Mas, será que as plantas são apenas enfeites?
As plantas estão presentes na nossa vida diária, mas, na maioria das vezes, nem
nos damos conta. Pegue lápis e papel. Faça uma lista das coisas que você está vendo e que
foram feitas a partir de plantas. Quanta coisa encontrou? Peça a um amigo ou a outra pessoa
que esteja perto que faça o mesmo. Compare as listas. Que tal você se saiu?
Além das frutas, legumes e verduras que comemos, as geleias, os pães, o
chocolate, o açúcar e muitas outras delícias vêm das plantas. Até mesmo a carne que comemos
existe por causa delas, como o boi com seu capim e a galinha com o milho. Viu só? Isso sem
falar nos papéis, móveis e no próprio oxigênio. Tudo isso existe graças a elas. Se não fossem
as plantas, nós e os outros animais não estaríamos aqui, agora.
Na verdade, vivemos num imenso jardim.
Berchtold, Edith. De mãos dadas com a natureza – plantas.
Rio de Janeiro: Salamandra, 1991.

a) Qual é o título do texto?
Um mundo sem plantas?
b) Você já imaginou um mundo sem plantas? Como seria?
Resposta pessoal | Pode ser sim ou não, justificando.

c) Será que as plantas são apenas enfeites? Que outras utilidades elas têm?
Não. As plantas servem para nossa alimentação, fabricação de remédios, chás, móveis,
roupas...
d) Você já imaginou um mundo sem plantas?
 A palavra você na frase acima mostra que o autor:
(

) gosta de falar sozinho

(

) chama a atenção de quem destrói a natureza

( X) está se dirigindo a quem lê o texto
e) Além das frutas, outras delícias vêm das plantas.
 A palavra além sugere que:
(

) só as frutas vêm das plantas

(X ) as plantas nos dão frutas e muito mais
(

) as frutas estão fora da natureza

f) Por que, de acordo com o texto “Um mundo sem plantas”, a árvore é o melhor presente
que se pode dar à Terra?
Porque as árvores e todas as plantas são responsáveis por nos fornecerem muitas coisas
importantes, como: o oxigênio, a alimentação, etc
Dicas...
Agora que você já sabe das dificuldades de um mundo sem plantas, observe as “dicas” e
aprenda a plantar uma árvore. Você certamente estará fazendo a sua parte... Estas “dicas”
foram retiradas do livro Dinossauros salvem a Terra!, da Editora Salamandra. Nele, há várias
outras interessantes.

Gramática
1) Leia o trecho retirado do texto.

“Se não fossem as plantas, nós e os outros animais não estaríamos
aqui, agora”.
 Agora, retire uma palavra...
a) Monossílaba - não | se | as | nós
b) Dissílaba - fossem | plantas | outros | aqui
c) Trissílaba - agora | animais
d) Polissílaba - estaríamos

Retire do título “Um mundo sem plantas”, um substantivo comum. Plantas | Mundo
2) Circule de amarelo o substantivo próprio do nome do livro:
“Dinossauros salvem a Terra!” Circular a palavra Terra de amarelo
 Represente com uma ilustração o nome do livro.

Desenho Pessoal

3) Leia o poema.

a) Quantas estrofes têm esse poema? 2 estrofes
b) Quantos versos há nesse poema? 8 versos
c) Circule as palavras que estão no plural nesse poema. Circular as palavras: somos, todos,
responsáveis, das, plantas e a palavra amigos, que está no título.
4) Descubra o erro da frase abaixo e reescreva-a corretamente.
A plantas e os animal são importantes para o nosso planeta.
As plantas e os animais são importantes para o nosso planeta.
5) Complete os quadros escrevendo uma palavra com a letra r de acordo com a palavra

destacada.
*Resposta pessoal
responsáveis
rua \ rio \ riacho
Terra
carro \ morro

natureza
farofa \ pureza \
praça
grampo \ braço \ frango

