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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia este texto que nos conta sobre o livro Duda cata tudo, escrito por Sheila Kaplan: 

 

Solução para o lixo! 

Que tal saber mais sobre reciclagem com ‘Duda cata tudo’? 

 

No começo era tudo muito estranho. A mãe de Duda, o personagem principal desta 

história, brigava muito com o garoto, que vivia catando lixo. Era latinha, cabo de vassoura, 

tampinha de garrafa… Para que juntar tanto bagulho, meu filho? 

Mas, dentro da garagem de casa, tudo isso e muitas outras coisas que são consideradas 

lixo se transformavam em brinquedos. Cabo de guarda-chuva quebrado, por exemplo, nas mãos 

do garoto, virava uma arma contra dragões. E isso era bem legal. 

Mesmo assim, com tanta bronca da mãe, Duda começou a desanimar. Até o dia em que a 

professora deu uma aula sobre reciclagem e reaproveitamento de lixo: aí, sim, tudo começou a 

fazer sentido na cabeça do garoto. Era o que ele fazia! O menino contou para a professora os 

tesouros que tinha na garagem e sabe o que aconteceu? Surpresa! 

 
Disponível em: http://chc.org.br/solucao-para-o-lixo/. Acesso em: 06/09/16. 

 

Questão 1 – O autor do texto dialoga diretamente com o leitor no trecho: 

a) “Que tal saber mais sobre reciclagem com ‘Duda cata tudo’?” 
b) “Para que juntar tanto bagulho, meu filho?”  
c) “Mesmo assim, com tanta bronca da mãe, Duda começou a desanimar.” 
d) “E isso era bem legal.” 
  

Questão 2 – Identifique a palavra que não se refere ao Duda: 

a) ele 

b) o menino 

c) o garoto Duda  

d) o garoto 

 

Questão 3 – Grife os verbos no tempo passado nas seguintes passagens: 

a) “No começo era tudo muito estranho.” 
b) “[...] o personagem principal desta história, brigava muito com o garoto, que vivia catando lixo.” 
c) “[...] nas mãos do garoto, virava uma arma contra dragões.” 
d) “Até o dia em que a professora deu uma aula sobre reciclagem e reaproveitamento de lixo [...]” 
 

Questão 4 – Na parte “Mas, dentro da garagem de casa, tudo isso e muitas outras coisas que 

são consideradas lixo se transformavam em brinquedos.”, a palavra destacada indica: 
a) comparação  

b) adição 

c) conclusão 

d) oposição 
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