
 

 
Leia com atenção, algumas vezes, e faça o que se pede: 

 

 
Nem todas as plantas hortícolas se dão bem durante todo o ano; por isso é preciso fazer uma 

estruturação dos canteiros, a fim de manter-se o equilíbrio das plantações. 
Com o sistema indicado, não faltarão verduras durante todo ano, sejam folhas, legumes ou tubérculos. 

 

(Irineu Fabichak, in Horticultura ao Alcance de Todos) 

 

 
 

1) Segundo o texto: 
 

a) todas as plantas hortícolas não se dão bem 

durante todo o ano. 

b) todas as plantas hortícolas se dão bem durante 

todo o ano. 

c) todas as plantas hortícolas se dão mal durante 

todo o ano. 

d) algumas plantas hortícolas se dão bem durante 

todo o ano. 

 

 

2) Para manter o equilíbrio das plantações é necessário: 
 

a) estruturar de maneira mais lógica e racional os 

canteiros. 

b) fazer mais canteiros, mas ordenando-os de 

maneira lógica e racional. 

c) fazer o plantio em épocas diferentes. 

d) construir canteiros emparelhados. 

 
 

3) A conjunção “por isso” pode ser substituída por: 
 

a) entã

o 

b) mas 

c) quando 

d) tal como 

 

 
 

4) Segundo o último parágrafo do texto: 
 

a) tubérculos não são verduras. 

b) legumes são o mesmo que 

tubérculos. 

c) folhas, legumes e tubérculos são a mesma coisa. 

d) haverá folhas, legumes e tubérculos o ano todo. 

 

 

Agora, suponha que exista um jardim que tenha cinco canteiros e um segundo jardim que também tenha cinco 

canteiros iguais aos do primeiro. Suponha que uma pessoa faça, a respeito dos dois jardins, os seguintes 

comentários: 
 

I – A respeito do primeiro jardim: “Os canteiros que estão floridos são protegidos por pequenas cercas”. 
II – A respeito do segundo jardim: “Os canteiros, que estão floridos, são protegidos por pequenas cercas”. 

 

Pergunta-se: qual dos dois jardins está mais florido? Explique sua resposta utilizando seus conhecimentos sobre o 

uso da vírgula. 
 

 

 

 

 

Para terminar, explique a diferença entre 1 e 2 e 3 e 4 



 
 

1. Vi uma discussão 

estúpida. 

2. Vi uma discussão, 

estúpida. 

 
3. Eduardo, o diretor da escola, já chegou. 

 

4. Eduardo, o diretor da escola já chegou. 

 
 

 

 

 

 


