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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

Leia: 

Pets: queda _________ pelos? 

 

A queda de pelos em cachorros e gatos é normal – os pelos antigos caem para que novos 

possam surgir. Ela ocorre com mais frequência no verão e no inverno, por causa da variação de 

temperatura. A quantidade de pelo que cai varia de acordo com a raça: cães de pelo longo, por 

exemplo, costumam soltar menos pelos que os de pelo curto. Os que mais soltam são os que têm 

mais camadas de pelo, como pastor-alemão e husky siberiano.  

Mas os pelos também podem cair por má alimentação. Se a ração do seu pet não oferecer 

todos os nutrientes necessários, o pelo pode ficar sem brilho e fraco. O ideal é seguir as 

recomendações do médico veterinário na hora de escolher o que o animal vai comer.   

 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>. (Fragmento). 

 

Questão 1 – O título do texto deve ser preenchido com esta preposição essencial: 

a) para 

b) de 

c) com  

d) sobre  

 

Questão 2 – “A queda de pelos em cachorros e gatos é normal [...]”. Aponte as preposições 

essenciais empregadas nessa parte do texto: 

As preposições essenciais “de” e “em” foram empregadas nessa parte do texto.  
 

Questão 3 – “[...] os pelos antigos caem para que novos possam surgir.”. Identifique a ideia 
introduzida pela preposição “para”: 
A preposição “para” introduz a ideia de finalidade. 
 

Questão 4 – O termo em destaque classifica-se como preposição essencial em: 

a) “Ela ocorre com mais frequência no verão e no inverno [...]” 
b) “[...] costumam soltar menos pelos que os de pelo curto.” 
c) “[...] como pastor-alemão e husky siberiano.”  

d) “[...] o pelo pode ficar sem brilho e fraco.” 

 

Questão 5 – Na passagem “Mas os pelos também podem cair por má alimentação.”, a 
preposição essencial grifada indica a ideia de: 

a) causa  

b) modo  

c) posse 

d) meio  


