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ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Qual a diferença entre a onça, o tigre e o leopardo? 

 

Os três são felinos, carnívoros e ótimos caçadores. Eles possuem presas grandes e garras 
que se escondem embaixo da pele. Mas são espécies diferentes. A onça vive nas Américas, tem 
o pelo cheio de manchas com uma pinta preta no meio. Já o leopardo vive na Ásia e na África e 
também tem manchas, mas sem a pinta preta no meio. O tigre habita na Ásia e não tem 
manchas, mas listras. O curioso é que o desenho das manchas ou listras é diferente de um 
animal para outro, como nossas impressões digitais. Assim, não existem dois tigres, onças ou 
leopardos iguais. 
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Questão 1 – Assinale a passagem que apresenta o assunto do texto: 
a) os perigos da vida selvagem.  
b) as diferenças entre a onça, o tigre e o leopardo. 

c) os hábitos dos felinos selvagens.  
d) os lugares onde habitam as onças, tigres e leopardos.  
 

Questão 2 – “Os três são felinos, carnívoros e ótimos caçadores.”. Identifique o predicativo do 
sujeito que compõe essa parte do texto: 
Predicativo do sujeito: “felinos, carnívoros e ótimos caçadores.”. 
 

Questão 3 – O predicativo do sujeito, identificado anteriormente, indica: 
a) uma característica do sujeito. 

b) um estado em que se encontra o sujeito.  
c) uma ação do sujeito. 
d) um modo de ser do sujeito.  
 
Questão 4 – Localize o verbo que une o sujeito ao seu predicativo. Em seguida, classifique-o: 
O verbo “são” une o sujeito ao seu predicativo. Ele se classifica como “verbo de ligação”. 
 

Questão 5 – Na passagem “Mas são espécies diferentes.”, a que sujeito se refere o predicativo 
em destaque? 
O predicativo em destaque refere-se à onça, ao tigre e ao leopardo. 
 
Questão 6 – “Assim, não existem dois tigres, onças ou leopardos iguais.”. Aponte expressões 
que poderiam ocupar o lugar do termo “Assim”, sem interferência no sentido da frase: 
“Desse modo”, “Dessa forma”, “Dessa maneira”... 
 


