ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____
PROF:______________________________________________________TURMA:____________
NOME:________________________________________________________________________
Leia:
Por que Áries é o primeiro signo?
Quem nasce entre 21 de março e 20 de abril é do signo de Áries. Mesmo não estando em
janeiro, esse é o primeiro signo porque, na Antiguidade, usava-se um calendário diferente do
atual – nele, março era o primeiro mês do ano. Por volta do século 5 antes de Cristo, alguns
estudiosos que observavam o céu criaram o Zodíaco (círculo que indica a trajetória do Sol).
Dentro desse círculo, cada constelação (conjunto de estrelas) por onde o astro-rei passa
representa um signo diferente. Baseado no Zodíaco, foi criado um calendário astrológico
começando também por março, quando o Sol está na constelação de Áries. A tradição continua e
Áries segue sendo o primeiro signo do horóscopo.
Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/>.

Questão 1 – Qual é o objetivo de quem escreveu o texto?
O objetivo é explicar o porquê de o signo de Áries ser o primeiro do Zodíaco, apesar de ele estar
nos meses de março e abril e, não, no mês de janeiro.
Questão 2 – Em “Por que Áries é o primeiro signo?”, o numeral destacado classifica-se como:
a) cardinal
b) ordinal
c) fracionário
d) multiplicativo
Questão 3 – “Quem nasce entre 21 de março e 20 de abril é do signo de Áries.”. Os numerais
que compõem essa parte do texto indicam:
a) um aumento proporcional.
b) uma posição exata.
c) uma diminuição proporcional.
d) uma quantidade exata.
Questão 4 – “Por volta do século 5 antes de Cristo [...]”. Identifique o período de tempo a que
corresponde o numeral grifado nessa passagem:
O numeral “século” corresponde a um período de dez anos.
Questão 5 – No trecho “[...] usava-se um calendário diferente do atual [...]”, o termo sublinhado
desempenha a função de:
a) pronome
b) numeral
c) artigo
d) preposição
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