Você já imaginou a importância da terra para todos os seres?
Leia o texto a seguir.
Se a terra não existisse, a gente pisava onde?
[...]
1

Tem gente que pensa que terra só serve para cavar buraco no chão, para ser hotel de
minhoca, para enfiar poste de luz ou então para sujar o pé de lama em dia de chuva, mas não é
nada disso.
Se não fosse a terra, a gente pisava onde?

5

Se não fosse a terra, a gente construía nossa casa onde?
E as cidades? E as estradas? E os campinhos de futebol?
Sem a terra, a gente não ia jogar bola nunca mais!
[...]
Pensando bem, a terra é a coisa mais importante do mundo em que vivemos. Ela é o solo,

10 o chão, a gleba, o piso, o porto, o lugar onde a gente fica em pé e constrói a vida.
[...]
Para falar a verdade, a terra é uma espécie de mãe. A mãe de todos nós.
[...]
Mas a terra tem seus truques. Ela não gosta de ser maltratada, não senhor!
15

[...]
Quando fazem queimadas ou destroem o mato ou enchem o chão de lixo e porcaria, a
terra fica triste e vira deserto, corpo árido, seco, estéril, que não dá mais nada.
Ela, que era generosa, formosa, úmida, florida, risonha, fofa, macia, fértil, cheia de
sombra, cheia de perfume, cheia de [...] riachinhos, borboletas, besourinhos, bichinhos e bichões,

20 de repente fica tão dura e rachada que só consegue dar pra gente pó, areia e desolação.
Se a terra fosse um deserto ia ter chão, mas como a gente ia ficar?
Ricardo Azevedo, Você me chamou de feio, sou feio mas sou dengoso!
São Paulo: Moderna, 2007. P. 9-12.
VOCABULÁRIO
Gleba: Terra em que se cultivam plantas.
Estéril: Improdutiva, que não dá frutos.
Fértil: Produtiva, que gera frutos.
Desolação: Nesse caso, estado de um lugar que foi destruído.
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1. Resolva as questões a seguir de acordo com o texto.
a) Segundo o texto, a terra é “A mãe de todos nós”.
Por que o autor a considera assim?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
b) A terra tem várias utilidades para nós: plantar, colher, construir e até brincar.
Pinte, no texto, a brincadeira que é, também, o instrumento do esporte mais popular do Brasil.
2. Releia este trecho.
“Ela, que era generosa, formosa, úmida, florida, risonha, fofa, macia, fértil...”



A partir do trecho, resolva o que se propõe.

a) A palavra "Ela" se refere à ___________________.
b) As palavras em que apresentam encontro consonantal são
____________________________________________________________________________________.
c) Escreva o trecho alterando o gênero (masculino – feminino).
Faça as alterações necessárias.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
d) Escreva, em ordem alfabética, as palavras sublinhadas no trecho.
1 __________________________

5__________________________

2 __________________________

6 __________________________

3 __________________________

7 __________________________

4 __________________________

8 __________________________

3. No texto, foram citadas ações do ser humano que podem transformar a terra em deserto.
Escreva três dessas ações.

4. “Mas a terra tem seus truques. Ela não gosta de ser maltratada, não senhor!”
Segundo o autor, os atos humanos contra a terra geram consequências.
Marque C para a(s) afirmação(ões) correta(s) e E para a(s) errada(s).
( ) A mesma terra que concede bens indispensáveis à vida, se não for bem-cuidada, também pode se
tornar um lugar impossível para viver.
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( ) A terra se tornará cada vez mais produtiva com essas ações.
( ) A terra poderá se transformar em um deserto árido e improdutivo.
( ) A terra sempre nos dará o que precisaremos para sobreviver.
( ) A terra será sempre generosa e proporcionará grandes benefícios às pessoas.

5. Releia o trecho a seguir.
“Quando fazem queimadas ou destroem o mato ou enchem o chão de lixo e porcaria, a terra fica triste e
vira deserto, corpo árido, seco, estéril, que não dá mais nada.”
 Transcreva, do trecho, as palavras correspondentes às classificações.
a) As palavras ______________________ e ______________________ são trissílabas.
b) As palavras ______________________ e ______________________ têm a penúltima sílaba tônica.
c) As palavras ______________________ e ______________________ são substantivos comuns.
d) As palavras que apresentam dígrafos são
___________________________________________________________________________________.
e) A palavra _____________________ é uma palavra proparoxítona.

6. O texto “Se a terra não existisse, a gente pisava onde?”, pertence a qual dos gêneros literários?
( ) Fábula.

( ) Reportagem.

( ) Notícia.

( ) Conto.

Justifique a sua resposta, escrevendo duas características que comprovem a sua escolha.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7. Escreva a finalidade dos sinais de pontuação em cada trecho a seguir.
a)

“Se não fosse a terra, a gente pisava onde?” (PONTO DE INTERROGAÇÃO)

_____________________________________________________________________________________________

b) “Sem a terra, a gente não ia jogar bola nunca mais!” (PONTO DE EXCLAMAÇÃO)
_____________________________________________________________________________________
c) “Ela é o solo, o chão, a gleba, o piso, o porto, o lugar onde a gente fica em pé e constrói a vida.”
(VÍRGULAS)
______________________________________________________________________________________________
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8. Ao final do texto, há um questionamento.
Releia-o:
“Se a terra fosse um deserto ia ter chão, mas como a gente ia ficar?”
A respeito desse questionamento, é correto afirmar (0,6)
( ) que teríamos o chão, mas não conseguiríamos viver, porque não teríamos comida nem água.
( ) que teríamos o chão, mas não ficaríamos de pé.

Você é responsável pelo seu sucesso!
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