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Leia:  

Poluição 

O homem é o grande vilão 

 
Veja só que coisa triste: o homem é o único ser vivo que destrói o ambiente em que vive. 

Nenhum outro habitante do planeta polui o ar, contamina a água, devasta florestas...  
As cidades são os centros de trabalho e moradia da maioria das pessoas do mundo. 

Algumas chegam a ter milhões de habitantes! Para abastecer e abrigar esse mundão de gente, 
consumimos energia, exploramos muitos recursos naturais e produzimos um montão de lixo.  

É aí que mora o problema. A ação do homem é perigosa, pois é feita em grandes 
proporções. A fumaça das indústrias, das queimadas e dos carros das grandes cidades enchem o 
céu de gases tóxicos. Os esgotos não-tratados e o lixo produzido por indústrias e por milhões de 
pessoas contaminam a água e o solo.  

 
Juliana Dapieve. Disponível em: <http://www.otempo.com.br/cmlink/o-tempinho/>. (Fragmento).  

 

Questão 1 – Identifique o sujeito que compõe o segundo período do texto. Em seguida, grife o 
núcleo do sujeito: 
“Nenhum outro habitante do planeta”.  
 

Questão 2 – “Algumas chegam a ter milhões de habitantes!”. Localize o termo omitido no sujeito 
dessa frase: 
O termo “cidades”: “Algumas [cidades] chegam a ter milhões de habitantes!”. 
 

Questão 3 – O sujeito está oculto na passagem: 
a) “O homem é o grande vilão”.  
b) “As cidades são os centros de trabalho e moradia da maioria das pessoas do mundo.” 
c) “[...] exploramos muitos recursos naturais e produzimos um montão de lixo.”  

d) “É aí que mora o problema.” 
 
Questão 4 – Tendo em conta o sujeito da frase, o verbo deve ficar no singular em: 
a) “As cidades são os centros de trabalho e moradia da maioria das pessoas do mundo.” 
b) “Algumas chegam a ter milhões de habitantes!” 
c) “A fumaça das indústrias, das queimadas e dos carros das grandes cidades enchem [...]” 
d) “[...] exploramos muitos recursos naturais e produzimos um montão de lixo.”  
 
Questão 5 – Transcreva o período do texto em que se registra o emprego de sujeito composto: 
“Os esgotos não-tratados e o lixo produzido por indústrias e por milhões de pessoas contaminam 
a água e o solo.”.  
 


