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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia:  

Você sabia? 

 

▪ Existem sete espécies de tartarugas marinhas e cinco delas são encontradas no Brasil. A 

maior parte vive em regiões de clima quente, pois depende do calor externo para equilibrar a 

temperatura do corpo.  

▪ Só as fêmeas saem da água para colocar seus ovos na areia.  

▪ As tartaruguinhas, ao nascer, saem dos ovos, escavam até chegar à superfície da areia e 

correm em direção ao mar.  

▪ As tartarugas-de-couro são as maiores: elas alcançam até 800 kg e 1,80m.  

 

“Revista Recreio”. São Paulo: Abril, ano 7, n. 358, 18 jan. 2007. 

 

Questão 1 – Os substantivos são as palavras que: 

a) nomeiam os seres.  

b) determinam os seres. 

c) caracterizam os seres. 

d) substituem os nomes dos seres.  

 

Questão 2 – Observe atentamente o fragmento do texto sobre as tartarugas. Em seguida, 

sublinhe os substantivos que o compõem:  

 

“Só as fêmeas saem da água para colocar seus ovos na areia.” 

 

Questão 3 – Na passagem “Existem sete espécies de tartarugas marinhas [...]”, o termo grifado:  

a) explica o substantivo “tartarugas”.  

b) determina o substantivo “tartarugas”.  

c) caracteriza o substantivo “tartarugas”. 

d) complementa o substantivo “tartarugas”. 

 

Questão 4 – Identifique no texto: 

a) o substantivo próprio: _________________________________                              

b) o substantivo composto: _______________________________ 
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Questão 5 – Em “[...] pois depende do calor externo [...]”, o substantivo abstrato “calor” exprime: 

a) uma sensação  

b) uma qualidade  

c) um estado 

d) um sentimento 

 

Questão 6 – No segmento “[...] elas alcançam até 800 kg e 1,80m.”, o pronome “elas” retoma 

uma expressão formada por artigo definido mais substantivo. Assinale-a: 

a) “as tartarugas”  

b) “as fêmeas” 

c) “As tartaruguinhas”  

d) “As tartarugas-de-couro” 

 

Questão 7 – Identifique o gênero do substantivo “tartarugas”: 

a) epiceno  

b) sobrecomum 

c) comum de dois gêneros 

d) incerto  

 

Questão 8 – “A maior parte vive em regiões de clima quente [...]”. Assinale o substantivo cujo 

plural segue a regra do substantivo destacado nessa passagem do texto: 

a) cidadão 

b) vulcão   

c) capitão  

d) benção  

 

Questão 9 – O substantivo “superfície” é acentuado porque: 

a) é proparoxítono.  

b) é oxítono terminado em “e”. 

c) é paroxítono terminado em vogal.  

d) é paroxítono terminado em ditongo.  

 

Questão 10 – O substantivo grifado compõe o sujeito da oração: 

a) “A maior parte vive em regiões de clima quente [...]” 

b) “[...] para equilibrar a temperatura do corpo.”  

c) “[...] e correm em direção ao mar.” 

d) “As tartarugas-de-couro são as maiores [...]” 


