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Leia:  

Não precisa embrulhar! 

 

Alguma vez você parou para pensar em como é estranho que tudo que a gente compra 

seja embrulhado ou colocado em sacolas ou sacos?... Mesmo quando se trata de apenas um 

artigo, como um bombom... ou um pacote de batatas fritas. Um saco dentro de outro... bem, isso 

já é uma loucura! 

Mas acontece o tempo todo. E depois nós simplesmente jogamos o saco fora. 

Que desperdício! Os sacos e sacolas são feitos com os tesouros da Terra. Os de papel são 

feitos de árvores; os de plástico, de petróleo. E a fabricação de ambos aumenta muito a poluição. 

Mas você pode ajudar. Basta dizer 'não' para os sacos e sacolas de que não precisa. 

 

“50 coisas simples que as crianças podem fazer para salvar a Terra/ The Earth-Works Group”. 14. ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 2007. p.84. 

 

Questão 1 – A finalidade do texto é: 

Influenciar na mudança de comportamento das pessoas, no que se refere ao uso desnecessário 

de sacolas e sacos plásticos.  

 

Questão 2 – Há traço da linguagem informal em: 

a) “[...] como é estranho que tudo que a gente compra seja embrulhado [...]” 

b) “E depois nós simplesmente jogamos o saco fora.” 
c) “Os de papel são feitos de árvores; os de plástico, de petróleo.” 
d) “Basta dizer 'não' para os sacos e sacolas de que não precisa.” 
 

Questão 3 – Identifique o efeito de sentido obtido pelo uso do ponto de exclamação no título: 

O uso do ponto de exclamação no título tem um tom apelativo, a fim de influenciar no 

comportamento dos indivíduos. 

 

Questão 4 – Na passagem “Um saco dentro de outro... bem, isso já é uma loucura!”, o ponto de 

exclamação reforça o sentimento de: 

a) espanto  

b) indignação  

c) susto   

d) entusiasmo  

 

Questão 5 – No trecho “Que desperdício!”, o ponto de exclamação foi empregado após: 
a) uma interjeição.  

b) uma frase exclamativa.  

c) uma locução interjetiva.  

d) uma frase afirmativa.  


