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Leia o texto a seguir e responda às questões. 

Texto 1 

BOTÂNICA 

BOTÂNICA – s. f. (do gr. botanikê, de botáné, planta.) Estudo científico dos vegetais. Adj. 
Relativo às plantas, ao reino vegetal, à botânica. Histórico. A etnobotânica encerra a origem da 
botânica, que foi praticada por todos os povos e consiste em conhecer e denominar plantas 
inteiras, parte de plantas (folhas, frutos, grãos) ou os produtos vegetais suscetíveis de serem 
usados como remédios, venenos, alimentos, bebidas e em magia. O grego Teofrastos, discípulo de 
Aristóteles, foi o primeiro a propor uma classificação “desinteressada” das plantas, opondo 
monocotiledôneas e dicotiledôneas. Foi somente no séc. XIV que o afluxo de plantas novas, 
chegadas das Américas, estimulou o esforço de classificação botânica (Césalpin, Bauhin). No séc. 
XVIII, Lineu definiu numerosas espécies, porém classificou-as mal, enquanto os Jussieu 
delimitaram as grandes famílias. Enfim, no séc. XIX P. de Candolle definiu as classes e as 
ramificações. A anatomia e fisiologia vegetais são as mais recentes: no séc. XVIII, Grew descreveu 
a reprodução por estames e pistilos. Haller estabeleceu a circulação da seiva em 1727; Ingen-
Hoousz definiu a liberação de oxigênio por parte das plantas iluminadas em 1779; Thuert 
descreveu a fecundação das algas em 1854; Navachine determinou a dupla fecundação das 
angiospermas em 1898. No séc. XX, chegamos a bom conhecimento da fotossíntese (ciclo de 
Calvin), das auxinas ou substâncias de crescimento (Went), da simbiose (Noel Bernard) e das leis 
da florescência (fotoperiodicidade). A botânica atingiu o estágio de experiência em grande escala 
com os fitótrons (Pasadena, nos EUA; Gif-sur-Yvette, na França). 

Grande enciclopédia Larousse. São Paulo: Nova Cultural, 1998, vol.4, p. 341 
Fonte: http://educador.brasilescola.com (Texto adaptado para fins pedagógicos) 

 

1. Esse texto é um exemplo de: (p.87) 
( A ) um relatório. 
( B ) um verbete. 
( C ) uma biografia. 
( D ) uma notícia. 

 

2. De acordo com esse texto, a fotoperiodicidade relaciona-se, diretamente, com: (p.87) 
( A ) conhecimento da fotossíntese. 
( B ) estágio de experiência. 
( C ) leis da florescência. 
( D ) substâncias de crescimento. 

 

3. Qual é a principal finalidade comunicativa desse texto? (p.89) 
( A ) Dar uma notícia. 
( B ) Expor um saber. 
( C ) Localizar um endereço. 
( D ) Relatar uma experiência. 

 

4. No trecho “… classificou-as mal, enquanto...”, a palavra sublinhada refere-se a: (p.89) 
( A ) bebidas. 
( B ) plantas. 
( C ) espécies. 
( D ) famílias. 
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5. No trecho “… ou os produtos vegetais suscetíveis de serem usados como remédios,...”, a 
palavra sublinhada significa: (p.89) 
( A ) conhecidos. 
( B ) impedidos. 
( C ) possíveis. 
( D ) recentes. 
 

6. A que classes de palavras pode pertencer “botânica” e qual o significado? (p.89) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
7. Qual é a origem dessa palavra? (Resposta no texto) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

8. Quem foi o primeiro a propor uma classificação das plantas? (Resposta no texto) 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
  
Texto 2 

Você já tomou um “vampiro enganado”? Essa é uma receita que o Menino Maluquinho inventou. 

Vampiro enganado 

Ingredientes 
1 copo de suco de uva 
1 cenoura raspada e cortada em pedaços 
1 tomate maduro 
1 laranja descascada e cortada em pedaços, sem semente. 

 
Modo de fazer 

Coloque no liquidificador a laranja e a cenoura e triture bem. 
Acrescente o tomate e o suco de uva. 
Junte dois ou três cubos de gelo e uma colher de sopa de açúcar. 
Desligue o aparelho e passe a bebida por um coador para retirar as fibras que tenham ficado. 
Sirva em copos altos. 

(Ziraldo. O livro de receitas do Menino Maluquinho. São Paulo: Melhoramentos, 2002. p. 18.) 

 
9. A receita é organizada em duas partes: a dos ingredientes e a do modo de fazer. 

a) Que tipos de informações encontramos na primeira e na segunda parte? (p.97) 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
b) Num dos itens do Modo de fazer, encontramos alguns numerais. Identifique esses numerais 

e classifique-os. (p.98) 
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
10. As receitas em geral são textos que apresentam muitos algarismos ou numerais. Por que você 

acha que isso acontece? (p.96) 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 


