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Leia:  

Se o pelo esquenta, por que o árabe é peludo e o esquimó, pelado? 

 
O que define a presença de maior ou menor quantidade de pelos não é apenas a 

temperatura do lugar onde o povo mora. No caso de povos do Oriente Médio, a grande amplitude 
térmica e a incidência solar são as prováveis razões para terem pelos no corpo. No inverno e à 
noite, eles retêm o calor do corpo, mas, sob o Sol, agem como proteção contra queimaduras. 
Senão seria como a marchinha: “o Sol estava quente e queimou a nossa cara”. 

Já os esquimós têm pouco pelo, provavelmente, por causa da migração do homem da Ásia 
para as Américas, entre 20 mil e 35 mil anos atrás. Os povos que atravessaram o estreito de 
Bering tinham poucos pelos, mas dominavam técnicas para manter-se aquecidos, como o uso de 
peles de animais. Ou seja, a adaptação cultural permitiu que vivessem em um ambiente frio 
mesmo que algumas características fossem propícias a climas mais mornos. Eles continuaram 
descendo as Américas até chegarem ao atual Brasil, com nossos índios de poucos pelos. 
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Questão 1 – Identifique o sujeito das orações a seguir: 
a) “[...] eles retêm o calor do corpo [...]”: “eles”. 
b) “Já os esquimós têm pouco pelo [...]”: “os esquimós”.  
 
Questão 2 – Por que os verbos presentes nas orações acima são acentuados? 
Porque o verbo “ter” e derivados são acentuados quando se referem a sujeitos no plural. 
 

Questão 3 – Na passagem “Eles continuaram descendo as Américas até chegarem ao atual 
Brasil [...]”, o sujeito simples retoma: 
(     ) os povos do Oriente Médio. 
(  x ) os povos que atravessaram o estreito de Bering. 
(     ) os nossos índios.  
 
Questão 4 – Registra-se o emprego de sujeito simples na passagem: 
(     ) “[...] a grande amplitude térmica e a incidência solar são as prováveis razões [...]” 
(     ) “[...] mas dominavam técnicas para manter-se aquecidos, como o uso de peles de animais.” 
(  x ) “[...] mesmo que algumas características fossem propícias a climas mais mornos.” 
 
Questão 5 – “Já os esquimós têm pouco pelo, provavelmente, por causa da migração do homem 
da Ásia para as Américas, entre 20 mil e 35 mil anos atrás.”. Aponte o núcleo do sujeito que 
compõe essa parte do texto: 
Núcleo do sujeito: “esquimós”.  


