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Leia: 

 

João-de-barro – O ninho dessa ave é praticamente uma casa: tem a forma de forno e é de barro. 
Nenhuma outra espécie faz algo igual. Erguido pelo macho e pela fêmea em conjunto, o ninho do 
joão-de-barro proporciona segurança para os ovos e a prole do animal. Como ele é construído em 
forma de espiral, a sua entrada não dá direto para a câmara interna, onde ficam os ovos ou os 
filhotes. Antes, é preciso passar por um corretor curvo. Assim, ovos e prole estão protegidos de 
vento, de chuva... Por ser tão engenhoso, o ninho de joão-de-barro costuma ser disputado por 
outras aves. Ainda mais porque a espécie constrói um novo ninho a cada época reprodutiva. O 
canário-da-terra e a andorinha-parda costumam ocupar ninhos de joão-de-barro que encontram 
vazios e, às vezes, até expulsam os seus donos para ficar com a sua casa. É mole? 

 
Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Ano 19, nº 166, março de 2006.  

 
Questão 1 – O texto lido tem fins: 
a) jornalísticos  
b) didáticos  
c) publicitários  
d) científicos  
 

Questão 2 – Identifique a parte do texto em que o autor faz um comentário: 
______________________________________________________________________________ 
 
Questão 3 – Registra-se o emprego de sujeito composto na passagem: 
a) “O ninho dessa ave é praticamente uma casa: tem a forma de forno e é de barro.” 
b) “Erguido pelo macho e pela fêmea em conjunto, o ninho do joão-de-barro proporciona [...]” 
c) “Assim, ovos e prole estão protegidos de vento, de chuva...” 
d) “Ainda mais porque a espécie constrói um novo ninho a cada época reprodutiva.” 
 
Questão 4 – Assinale a alternativa em que o sujeito composto foi corretamente identificado: 
a) “O ninho dessa ave é praticamente uma casa: tem a forma de forno e é de barro.” 
b) “[...] o ninho do joão-de-barro proporciona segurança para os ovos e a prole do animal.” 
c) “[...] o ninho de joão-de-barro costuma ser disputado por outras aves.” 
d) “O canário-da-terra e a andorinha-parda costumam ocupar ninhos [...]” 
 
Questão 5 – “[...] até expulsam os seus donos para ficar com a sua casa.”. Identifique o sujeito do 
verbo em destaque nessa frase: 
______________________________________________________________________________ 

 


