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2º L. Portuguesa 1 4 

Vimos, no nosso livro de Português, algumas maneiras simples para preservar os animais da 
nossa natureza. Cuidados importantes para combater o tráfico de animais. 

Muitas campanhas são realizadas com esse objetivo, alertar a sociedade sobre certo tema. 
Atualmente, estamos passando por uma série de ações preventivas que nos ajudam a manter 
nossa higiene e evitarmos doenças. Conheça a seguir uma delas. 
 
Texto 1 

 
 
1. A Prefeitura do Município de Piracicaba divulgou esse cartaz. Textos como esse têm a 

finalidade de influenciar o leitor, de fazê-lo tomar uma atitude, de mudar seu comportamento. 
Que atitude esse texto procura despertar no leitor? (p. 86) 

 ____________________________________________________________________________ 
 
2. Com que objetivo o texto foi escrito? Marque com um X a alternativa mais adequada. (p.86) 
 ( A ) Para contar uma história. 
 ( B ) Para informar sobre a importância da água. 
 ( C ) Para orientar o leitor sobre como lavar as mãos. 
 
3. As instruções do texto foram dadas: (p.86) 
 ( A ) apenas por meio do texto escrito. 
 ( B ) por meio do texto escrito e por meio de imagens. 
 ( C ) apenas por meio das imagens. 
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 4. Por que o título do cartaz está com as letras grandes? (p. 18) 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
Texto 2 
 

No nosso livro de Português, na página 87, mostra um texto como este. Volte ao texto: “O 
tráfico de animais selvagens está esvaziando nossas florestas” e responda: 
 
 • Esse tipo de campanha de conscientização é: 
  (    ) História em quadrinhos 
  (    ) Cartaz 
 
5. Qual é o objetivo do texto? (p. 87) 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
6. Na frase “O tráfico de animais selvagens está esvaziando nossas florestas. ” Explique por que 

a vogal o aparece com letra maiúscula. (p. 70) 

 ____________________________________________________________________________ 
 
 • Na palavra animais, a letra inicial foi escrita com letra minúscula. Essa letra é: (p. 16) 
  (    ) vogal 
  (    ) consoante 
 
7. Observe a palavra FLORESTA e responda: (p. 46) 
 
 Separe as sílabas desta palavra. _________________________________________________ 
 Quantas sílabas você encontrou? ________________________________________________ 
 
8. Coloque as palavras retiradas do texto em ordem alfabética: (p. 16) 
 
 
 
 ____________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
 
9. Escreva o sinônimo da palavra a seguir: (p. 50) 
 
 enorme- _____________________________________________________________________ 
  
 
 
 
 
 
10. Pinte o pedacinho que dá ideia contrária à palavra sublinhada. (p. 97) 
 
 • Retire o pedacinho, descubra o seu antônimo e escreva uma frase com a palavra que 

encontrou. 
  _________________________________________________________________________ 

tráfico - animais - floresta - espécies - veterinários 

Esse crime provoca danos enormes à nossa biodiversidade, reduz as 
populações de diversas espécies e causa um grande desequilíbrio ambiental. 


