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Leia, com atenção, o texto a seguir. Ele servirá como base para a resolução das questões propostas nesta atividade. 

 

Desenvolvimento Sustentável 
Eram 169 pulgas, 38 carrapatos e 75 piolhos. Todos moravam num cão de rua. Naquele “planeta”, os carrapatos preferiam o interior 

das orelhas, os dedos, a cernelha1 e as axilas No dorso2, lombo3 e abdômen viviam as pulgas. Os piolhos, no restante.  
O cão era uma coceira só. Sugavam o sangue inoculando-lhe4 uma saliva irritante. Dia e noite, domingos e feriados.  
Um dia, alguém percebeu que o alimento estava caindo de qualidade – um sangue ralo e cada vez mais cor-de-rosa. Seria necessária 

uma assembleia de todos os moradores.  
Na manhã seguinte, teve início a I Conferência Planetária do Meio Ambiente. O fórum escolhido foi o dorso2 do animal. Compareceram 

292 pulgas, 94 carrapatos e 101 piolhos. Após a aprovação do regimento da Conferência, uma pulga fez uso da palavra :  
– Senhoras e senhores, tenho notado uma drástica diminuição dos nossos recursos naturais. O planeta está anêmico!  
– As culpadas são vocês mesmas, suas pulgas imediatistas ... atacou uma fêmea de carrapato entumecida5 de sangue.  
– Que nada, nós até sabemos reciclar ...  
– Não entendi, interpelou6 o piolho.  
– Nossas larvas, futuras pulgas, são alimentadas com nossos próprios dejetos7 – isso é ou não é reciclagem ?  
– Acho que tudo é uma questão política, completou outro carrapato.  
E a reunião prosseguiu acalorada.  
De repente, o “planeta” começou a balançar...  
– Efeito estufa? Aumento da temperatura global? Queimadas? Terremotos? Ou efeito do buraco na camada de ozônio? Na verdade, 

era o cão que se coçava, desesperadamente, num solitário jequitibá... Ouvindo toda a discussão, a árvore tentou ajudar:  
– Gente! Vocês já ouviram falar em “desenvolvimento sustentável?”.  
Todos silenciaram para escutar.  
– Antigamente, essa praça era uma floresta. Inúmeras árvores de variadas espécies. Produziam flores, frutos, abrigos, sombra e madeira. 

As folhas mortas e os restos dos animais e plantas se decompunham rapidamente com a ação do calor e da umidade frequente. Assim todos os 
nutrientes eram devolvidos à terra-mãe, alimentando-nos e possibilitando o nascimento de novas plantas. Tudo aqui era biodiversidade.  

Existiam orquídeas, bromélias, cipós e toda vida animal. As copas8 amenizavam a queda da chuva que suavemente deslizava entre os 
galhos. Não havia erosão. De vez em quando, cortavam algumas árvores. Nem precisavam reflorestar. Nós mesmas fazíamos o replantio com a 
ajuda dos morcegos frugívoros9, cutias, gralhas10, borboletas, beija-flores e até do vento. Assim a floresta se AUTOSSUSTENTAVA. Mas um dia 
começaram a desmatar além da conta... Logo fiquei sozinha. Hoje virei mictório11 de cães e de gente. As minhas folhas são, impiedosamente, 
varridas. Não têm mais o direito de apodrecer ao pé da árvore-mãe...  

– Mas, afinal, o que é desenvolvimento sustentável? – perguntou um piolho aflito.  
– É cada um sugar sem exageros o alimento e dar tempo ao “planeta” de se recuperar...  
– Vamos ter que produzir economizando, lembrou um carrapato demonstrando preocupação – afinal todos nós podemos jejuar12 mais 

um mês...  
E a plenária efervesceu. Foram criados manifestos e leis ambientais. Publicaram a “Carta dos Ectoparasitos”. Elegeram-se delegados. 

Todos se comprometeram...  
Ao final dos debates já havia 3090 pulgas, 2348 carrapatos, 2251 piolhos...  
No dia seguinte, o cão morreu.  

Lélio Costa e Silva  

http://meumundosustentavel.com/noticias/texto-desenvolvimento-sustentavel 

 

Vocabulário: Cernelha: S.f. região localizada entre os ossos do ombro e a base do pescoço de diversos animais. 
 

1. Dorso: S.m. região posterior do tronco correspondente às vértebras; costas. 

2. Lombo: S.m. costas, dorso. 

3. Inocular: V. transmitir, difundir ou penetrar insensivelmente, criando raízes 

4. Entumecida: Adj. cheia, lotada. 

5. Interpelar: V. dirigir-se a alguém, perguntar. 

6. Dejetos: S.m. matérias fecais expelidas. 

7. Copas: S.f.  parte superior das árvores. 

8. Frugívoros: Adj. Que se alimenta de frutos. 

9. Gralhas: S.f. gênero de pássaros da família dos corvos. 

10. Mictório: S.m. local próprio para urinar. 
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1. Pulgas, carrapatos e piolhos se reúnem para resolver um problema que assola o “planeta”. Marque a alternativa que 

melhor traduz o problema encontrado pelos parasitas. 

A  O alimento estava caindo de qualidade. 

B  O alimento era suficiente para todos e uma revolução seria infundada. 

C  O alimento não era suficiente para o grupo de pulgas. 

D  O alimento só era suficiente para os carrapatos. 

E  O alimento estava infeccionando os piolhos. 

 

2. A árvore com sua grande sabedoria dá um conselho aos moradores, ela diz que 

A  eles mesmos podem devolver o sangue ao animal. 

B  o problema será resolvido quando os cães virarem mictórios. 

C  eles precisariam aguardar a decomposição dos dejetos do animal. 

D  assim como as árvores, eles precisariam da ajuda de morcegos frugívoros. 

E  era necessário sugar sem exageros o alimento e dar tempo ao “planeta” de se recuperar. 

 

3. Observe as orações a seguir e marque a única alternativa que apresenta um sujeito simples. 

A  “Logo fiquei sozinha.” 

B  “Foram criados manifestos e leis ambientais.” 

C  “Seria necessária uma assembleia de todos os moradores.”  

D  “Compareceram 292 pulgas, 94 carrapatos e 101 piolhos.” 

E  “Produziam flores, frutos, abrigos, sombra e madeira.” 

 

4. Observe as orações a seguir e marque a alternativa que contenha um predicado nominal. 

A  Nós mesmas fazíamos o replantio. 

B  O cão ficava uma coceira só. 

C  As pulgas permaneciam bem à noite. 

D  A cada dia mais pulgas nasciam. 

E  O cão já não aguentava mais. 

 

5. Em “Acanhado, estava o cão pelos cantos da casa.”, o termo destacado exerce a função de 

A  sujeito simples. 

B  sujeito indeterminado. 

C  sujeito composto. 

D  predicativo do sujeito. 

E  sujeito desinencial. 

 

6. Nas orações a seguir, o termo destacado é predicativo do sujeito em:  

A  “O cão estava nervoso com a coceira.” 

B  “As copas amenizavam a queda da chuva.” 

C  “Antigamente, essa praça era uma floresta.” 

D  “As minhas folhas são, impiedosamente, varridas.” 

E  “Eram 169 pulgas, 38 carrapatos e 75 piolhos.” 

 

7. Observe as orações a seguir.      

I. “Existiam orquídeas, bromélias, cipós e toda vida animal.” 

II. “Ao final dos debates, já havia 3090 pulgas, 2348 carrapatos, 2251 piolhos...”  

 

Marque a opção correta, em relação aos sujeitos dos verbos destacados. 

A  A primeira possui sujeito composto e a segunda o sujeito é inexistente. 

B  A primeira possui sujeito composto e a segunda, sujeito desinencial. 

C  A primeira possui sujeito simples e a segunda, sujeito composto. 

D  Ambas possuem sujeito composto. 

E  Ambas não possuem sujeito. 
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8. Das alternativas abaixo, somente uma não apresenta sujeito indeterminado. Aponte-a. 

A  “Sugavam o sangue.” 

B  “Nem precisavam reflorestar.” 

C  “Publicaram a ‘Carta dos Ectoparasitos’.” 

D  “De vez em quando, cortavam algumas árvores.” 

E  “Compareceram 292 pulgas, 94 carrapatos e 101 piolhos.” 

 

9. Assinale a opção que apresenta a correta classificação do verbo quanto à transitividade.  

A  “Sugavam o sangue” – verbo intransitivo   

B  “Compareceram 292 pulgas, 94 carrapatos e 101 piolhos.” – verbo transitivo direto 

C  “As copas amenizavam a queda da chuva.” – verbo transitivo direto 

D  “No dia seguinte, o cão morreu.” – verbo transitivo indireto  

E  “Tenho notado uma drástica diminuição dos nossos recursos naturais.” – verbo transitivo indireto  

 

10. No trecho: “Eram 169 pulgas, 38 carrapatos e 75 piolhos. Todos moravam num cão de rua. Naquele “planeta”, os 

carrapatos preferiam o interior das orelhas, os dedos, a cernelha e as axilas. No dorso, lombo e abdômen viviam as pulgas. 

Os piolhos, no restante.”, os verbos destacados podem ser classificados como, respectivamente 

A  Verbo de ligação – verbo intransitivo – verbo transitivo direto – verbo intransitivo 

B  Verbo intransitivo – verbo transitivo indireto – verbo transitivo indireto – verbo transitivo indireto  

C  Verbo transitivo direto – verbo de ligação – verbo transitivo direto – verbo de ligação 

D  Verbo de ligação – verbo transitivo indireto – verbo transitivo direto – verbo transitivo indireto 

E  Verbo de ligação – verbo intransitivo – verbo transitivo direto – verbo de ligação 
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