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Leia: 

Feias, sujas e imbatíveis 

 

As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos, sobrevivem tanto no deserto 

como nos polos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? 

Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e 

achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe: 

as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a 

aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para 

passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. 

Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, ao acordar 

durante a noite para beber água ou ir ao banheiro, são três vezes maiores. 

 

Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, Nº 151, Fev. 2004, p.26. 

 

Questão 1 – “Feias, sujas e imbatíveis”. A que o texto se refere? 

O texto se refere às baratas. 

 

Questão 2 – De acordo com o texto, o verão é a estação ideal para as baratas. Por quê? 

Porque com o verão os processos bioquímicos das baratas são acelerados, permitindo que elas 

se reproduzam mais rapidamente.  

 

Questão 3 – Em [...] e podem ficar até 30 dias sem comer.”, o termo destacado indica uma:  
a) inclusão  

b) adição  

c) ênfase  

d) comparação  

 

Questão 4 – Encontra-se um exemplo de linguagem informal no trecho: 

a) “As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos [...]” 
b) “Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão [...]” 
c) “[...] para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas.” 
d) “Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada [...]” 

 

Questão 5 – Há o emprego do futuro do presente na passagem: 

a) “Vai encarar?” 

b) “E realmente seria, se não fosse por um único detalhe: as baratas.” 
c) “Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor.” 
d) “Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem [...]” 
 


