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Leia: 

Viagem pelo corpo humano 

 

No livro “O que é que o corpo humano tem por dentro?”, publicado pela Boa Nova Editora e 

escrito por Danielle Carvalho, você vai fazer uma viagem pelo corpo humano acompanhado de 

duas personagens muito fofas: as formigas Flor e Miga. 

Depois da aula de Ciências, na escola Dulce Formiga, as meninas precisam fazer um 

trabalho em dupla que vale 10 pontos sobre como é o corpo humano por dentro. Apavoradas, as 

duas não sabem por onde começar, até que Miga tem uma ideia que vai muito além de acessar o 

Formigonet. O plano é entrar dentro do corpo humano de alguma criança. Equipadas, com roupas 

de mergulho e equipamento de rapel, as amigas embarcam na missão! 

Além de ensinar sobre o funcionamento do corpo humano e mostrar a importância de 

cuidar bem do corpo para não ficar doente, por exemplo, a obra vai te mostrar como enfrentar os 

seus próprios medos e ser mais corajoso! 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br>. 

 

Questão 1 – O texto lido é do gênero: 

a) notícia 

b) conto 

c) resenha 

d) propaganda 

 

Questão 2 – Assinale a alternativa que não apresenta um dos objetivos da obra: 

a) “[...] as meninas precisam fazer um trabalho em dupla que vale 10 pontos [...]” 

b) “[...] ensinar sobre o funcionamento do corpo humano [...]” 
c) “[...] mostrar a importância de cuidar bem do corpo para não ficar doente [...]” 
d) “[...] mostrar como enfrentar os seus próprios medos e ser mais corajoso!” 
 

Questão 3 – A autora utilizou um adjetivo, que desempenha a função sintática de predicativo do 

sujeito, para se referir à reação das formigas diante do trabalho de Ciências. Identifique a 

passagem em que esse predicativo do sujeito aparece:  

a) “[...] duas personagens muito fofas: as formigas Flor e Miga.” 
b) “Apavoradas, as duas não sabem por onde começar [...]” 

c) “[...] os seus próprios medos [...]” 
d) “[...] ser mais corajoso!” 
 

Questão 4 – Em “[...] você vai fazer uma viagem pelo corpo humano acompanhado de duas 

personagens muito fofas: as formigas Flor e Miga.”, a locução sublinhada ao verbo: 
“fará”.  


