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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Por que o uso polar dorme seis meses? 

 
 O urso polar não dorme, hiberna. Nesse período, todo o seu organismo muda. A 
temperatura do corpo cai, a respiração diminui e os batimentos do coração ficam quase 
imperceptíveis. Isso é necessário para que ele economize energia e consiga sobreviver, pois 
durante as épocas mais frias há pouca comida nas regiões onde vive. O período de hibernação 
não dura sempre seis meses, varia de acordo com o clima e com as condições físicas do animal. 
Existem outros bichos que hibernam, como os esquilos do Ártico e as marmotas. 
 

Revista “Recreio”, ano 5, n.223, jun. 2004, p.4.   
 
Questão 1 – Justifique o emprego da grafia “por que” no título do texto lido: 
A grafia “por que” foi empegada na construção de uma pergunta, feita de modo direto.  
 
Questão 2 – Na passagem “Isso é necessário para que ele economize energia e consiga 
sobreviver, pois durante as épocas mais frias [...]”, o termo destacado poderia ser substituído por: 
a) por que 
b) porque 

c) por quê 
d) porquê 
 
Questão 3 – Grafou-se o porquê corretamente na frase: 
a) O urso hiberna por que? 
b) Não sei porquê o organismo do urso se modifica no período da hibernação.  
c) A hibernação do urso não dura sempre seis meses. Por quê?  

d) Eu aprendi o porque da necessidade da hibernação.   
 
Questão 4 – Corrija as frases em que os porquês foram escritos incorretamente na questão 
anterior: 
a) O urso hiberna por quê? 
b) Não sei por que o organismo do urso se modifica no período da hibernação.  
d) Eu aprendi o porquê da necessidade da hibernação.   
 

Questão 5 – Elabore frases com as diferentes grafias do “porquê”: (Respostas pessoais). 
a) “por que”:____________________________________________________________________ 
b) “por quê”: ____________________________________________________________________ 
c) “porque”: ____________________________________________________________________ 
d) “porquê”: ____________________________________________________________________ 


