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ESCOLA:_________________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________________TURMA:____________ 

NOME:________________________________________________________________________ 

 

Leia: 

Uma ave campeã de natação 

 

Por não poderem voar, os pinguins, em sua maioria, vivem em ilhas e regiões remotas, 

buscando se distanciar ao máximo de predadores terrestres. Mas se por um lado, eles não 

possuem habilidade para o voo, por outro, são muito bem adaptados à vida marinha. Algumas 

espécies chegam a passar até 75% da sua vida no mar. 

O corpo do pinguim, por si só, já mostra que é um ótimo nadador: fusiforme, ou seja, mais 

estreito nas extremidades que no centro, asas atrofiadas que desempenham a função de 

barbatanas, penas impermeáveis, e um esqueleto robusto e pesado. Todas essas características 

contribuem na hora de mergulhar em busca de alimento. 

Apesar de passarem muito tempo no mar, os pinguins não respiram debaixo d’água e, 

portanto, precisam subir constantemente à superfície para respirar. Por isso, não costumam 

mergulhar muito fundo. Também, nem precisam: a maioria dos animais que constam de sua dieta 

está nas camadas superiores do oceano. Sua alimentação é basicamente composta de pequenos 

peixes, crustáceos e outras formas de vida marinha. 

Cerca de metade dos pinguins, quando está no mar, não ultrapassa os 10 metros de 

profundidade, e o mergulho dura normalmente cerca de 20 a 30 segundos. Em caso de 

necessidade, no entanto, pinguins grandes podem mergulhar a profundidades bem maiores. O 

recorde é de um pinguim-imperador que alcançou 535 metros. Incrível, não?!! 

Os pinguins podem nadar a até 14 km por hora, embora geralmente não ultrapassem a 

metade dessa velocidade. 

 

Maria Ramos. Disponível em: <http://www.invivo.fiocruz.br/biodiversidade/pinguins-os-novos-astros-do-cinema/>. 

 

Questão 1 – Releia: 

 

“Mas se por um lado, eles não possuem habilidade para o voo, por outro, são muito bem 

adaptados à vida marinha.” 

 

Nessa passagem do texto, a autora refere-se aos: 

______________________________________________________________________________ 
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Questão 2 – De acordo com o texto, o corpo do pinguim é “fusiforme”. Isso significa que: 

(     ) “tem asas atrofiadas”.  

(     ) “tem penas impermeáveis”.  

(     ) “é mais estreito nas extremidades que no centro”.  

 

Questão 3 – Segundo o texto, os pinguins “precisam subir constantemente à superfície do mar 

para respirar”, porque: 

(     ) “não respiram debaixo d’água”. 

(     ) “não costumam mergulhar muito fundo”.  

(     ) “a maioria dos animais que constam de sua dieta está nas camadas superiores do oceano”. 

 

Questão 4 – Na passagem “Sua alimentação é basicamente composta de pequenos peixes, 

crustáceos e outras formas de vida marinha.”, o vocábulo sublinhado indica: 

(     ) fatos que se somam. 

(     ) fatos que se alternam. 

(     ) fatos que se contrastam.  

 

Questão 5 – Na parte “Em caso de necessidade, no entanto, pinguins grandes podem mergulhar 

a profundidades bem maiores.”, a expressão grifada poderia ser substituída por: 

(     ) “pois”.  

(     ) “porém”.  

(     ) “por isso”. 

 

Questão 6 – Observe: 

 

“O recorde é de um pinguim-imperador que alcançou 535 metros. Incrível, não?!!” 

 

O trecho destacado é: 

(     ) uma opinião. 

(     ) uma hipótese. 

(     ) uma conclusão.  

 

Questão 7 – Identifique o segmento que apresenta uma descrição: 

(     ) “Algumas espécies chegam a passar até 75% da sua vida no mar.” 

(     ) “[...] um esqueleto robusto e pesado.” 

(     ) “[...] o mergulho dura normalmente cerca de 20 a 30 segundos”.  


