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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Ela é super 

 

Conheça as incríveis habilidades da onça-pintada e saiba mais sobre esse felino.  

Capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a 

onça parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja.  

Ela usa todas essas habilidades para caçar e se proteger. Costuma ser mais ativa quando 

o sol se põe e pode caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados. 

Como tem pernas curtas, ela não corre. Se esconde, segue a presa sem ser percebida e 

ataca saltando de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do que 

a de felinos maiores. 

“Revista Recreio”, São Paulo: Abril, n.487, p. 20, 9 de jul. 2009. (Fragmento). 
 

Questão 1 – Os termos, sublinhados nas frases, são verbos na forma nominal. Assinale a frase 

em que ele está na forma de infinitivo: 

(     ) “[...] quando o sol se põe e pode caçar à noite [...]” 
(     ) “Se esconde, segue a presa sem ser percebida [...]” 
(     ) “[...] ataca saltando de um galho ou do meio da mata de repente [...]” 
 

Questão 2 – Releia o segundo período do texto. Identifique os verbos no infinitivo que indicam as 

habilidades da onça-pintada: 

______________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Na passagem “Ela usa todas essas habilidades para caçar e se proteger.”, a 
preposição “para”, juntamente com os verbos no infinito “caçar” e “proteger”, exprimem a ideia de: 

a) condição 

b) finalidade  

c) conclusão  

d) causa 

 

Questão 4 – O verbo em destaque está no infinitivo em: 

a) “Conheça as incríveis habilidades da onça-pintada [...]” 
b) “[...] a onça parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja.” 
c) “[...] pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados.” 
d) “Como tem pernas curtas, ela não corre.” 
 

Questão 5 – Identifique as formas no infinitivo destes verbos: 

a) saiba: _____________________ 

b) segue: _____________________ 


