
www.acessaber.com.br 
 

ESCOLA _________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

15 de abril 

 

Esta é a data em que se comemora o Dia da Conservação do Solo em todo o mundo. Ela 

foi escolhida em homenagem ao aniversário do americano Hugh Hammond Bennett, considerado 

um pioneiro na proposta de conservação dos solos. Ele pesquisou muito sobre o assunto nos 

Estados Unidos e em outros países. 

 Aqui no Brasil, o Dia da Conservação do Solo entrou para o calendário de celebrações 

nacionais em 1990. Que tal você preparar uma atividade especial nesse dia? Convide seus 

amigos e conte a eles como pode ser interessante descobrir o que existe debaixo do chão em 

que pisamos. Os solos têm sido cada vez mais degradados porque, até hoje, sabe-se pouco 

sobre eles. Quem sabe você não faz uma bela descoberta científica! 

 

Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 210. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 

 

Questão 1 – Identifique o período simples: 

(     ) “Esta é a data em que se comemora o Dia da Conservação do Solo em todo o mundo.” 
(  x ) “Aqui no Brasil, o Dia da Conservação do Solo entrou para o calendário de celebrações [...]” 
(     ) “Quem sabe você não faz uma bela descoberta científica!” 
 

Questão 2 – No período simples “Ele pesquisou muito sobre o assunto nos Estados Unidos e em 

outros países.”, o sujeito desempenha a função de retomar: 
“o americano Hugh Hammond Bennett”. 
 

Questão 3 – No período simples acima, o verbo indica: 

(  x ) uma ação do sujeito.  

(     ) um estado do sujeito. 

(     ) uma característica do sujeito. 

 

Questão 4 – No período simples “Que tal você preparar uma atividade especial nesse dia?”, o 
autor do texto: 

(  x ) dá uma sugestão.  

(     ) expõe um desejo. 

(     ) expressa uma ordem. 

 

Questão 5 – Um período é simples quando tem apenas uma oração, chamada de: 

(  x ) absoluta.  

(     ) coordenada.  

(     ) subordinada.  

 


