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1) Leia um trecho da reportagem a seguir e depois responda: (2,0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual o tema abordado na reportagem? 

_______________________________________________________________ 

Português 

ONU: povos indígenas são os melhores guardiões das florestas 

Relatório que compila décadas de estudo comprova valor inestimável dos indígenas 

para a manutenção de florestas na América Latina e no Caribe 

Por Sabrina Brito Atualizado em 25 mar 2021, 11h36 - Publicado em 25 mar 2021, 11h29  

 

Um novo levantamento da Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e Agricultura e do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos 

Indígenas da América Latina e do Caribe, denominado Governança Florestal 

por Povos Indígenas e Tribais, revelou a importância da presença de povos 

indígenas para a proteção do meio ambiente. De acordo com o relatório, as 

taxas de desmatamento na América Latina e no Caribe são 

significativamente menores em territórios indígenas.  

A pesquisa se baseou na revisão de mais de 300 estudos publicados nos 

últimos vinte anos. Como resultado, foi comprovado que os povos indígenas 

têm sido os melhores guardiões de suas florestas...  

Leia mais em: https://veja.abril.com.br/ciencia/onu-povos-indigenas-sao-os-melhores-guardioes-de-florestas/ 



b) Quem escreveu a reportagem e quando ela foi publicada? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

c) De acordo com ONU, qual a importância dos povos indígenas para meio 

ambiente? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

d) Dê a sua opinião quanto ao assunto. (resposta pessoal) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2) Classifique as palavras abaixo em substantivo ou adjetivo de acordo 

com o código: (2,4) 

                 A – adjetivo                                      B – substantivo 

 

(   ) pedra                           (   ) carinhoso                        (   ) inteligente                           

(   ) mesa                            (   ) caprichoso                      (   ) caderno 

(   ) Jairo                             (   ) Alice                                (   ) Manaus 

(   ) desobediente               (   ) alto                                  (   ) alegre 

 

3) Circule os verbos e sublinhe os adjetivos no trecho da música a seguir: 

(2,0) 

 

“Tenho andado distraído                       Só que agora é diferente 

Impaciente e indeciso                            Estou tão tranquilo e tão contente. 

E ainda estou confuso                            […]” 



4) Passe as frases para o tempo PRESENTE: (1,6) 

 

a) Eu gostei muito do livro. 

_______________________________________________________________ 

 

b) Eu andei para bem longe. 

_______________________________________________________________ 

 

c) Ela não me deu atenção. 

_______________________________________________________________ 

 

d) Minha mãe não admirou minha atitude. 

_______________________________________________________________ 


