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Observações para a realização do Trabalho Avaliativo Final 
 

 Trabalho Avaliativo final, valendo 100 pontos.  
 Só realizarão este trabalho àqueles alunos cuja média anual seja inferior a 70 em determinada 

disciplina.  
 Os alunos terão que realizar a atividade no horário e Dia estipulados para cada disciplina (de 7h às 

12h15min - para os alunos do turno da Manhã / de 13h às 17h30min - para os alunos do Turno da 
Tarde), enviando imediatamente para o email do professor.  

 O aluno deverá tirar a nota do campo "precisa" do boletim. 
 Os conteúdos dos Trabalhos avaliativos Finais são do 3° e/ou do 4° Bimestre 
 O aluno que estiver em trabalho avaliativo Final e não o enviar dentro dos critérios supracitados, irá 

direto para a recuperação Final. 
 Os e-mails dos professores estão no cronogramas  ou no site (www.colegioaryquintella.com.br) . 

 
PARA VER OS BICHOS DE PERTO 

Giselle Araújo 
 Se passear no zoológico de dia já é uma aventura, imagine durante a noite! É nesse período que aqueles bichos que 
a gente cansa de esperar em volta da jaula, quando é dia, resolvem sair da toca e revelar seus instintos e segredos. 
Animais como o leão, o ouriço-cacheiro e o furão são difíceis de ver nos passeios diurnos no zoológico, pois são 
espécies de hábitos noturnos. Descansam de dia e saem da toca à noite, para caçar, comer e brincar.  
 Para matar a curiosidade dos visitantes, a Fundação Zoo-Botânica de Belo Horizonte promove, a partir da próxima 
quinta-feira, a Expedição Coruja, um passeio monitorado e iluminado pelo brilho da lua cheia, que será realizado uma 
vez por mês. A ideia é levar um grupo de até 20 pessoas, com idade acima de 7 anos, para conhecer um pouco da 
rotina dos principais moradores de hábitos noturnos do zoo.  
 Quem quiser participar da expedição, que dura cerca de uma hora e meia, deve se inscrever com antecedência. 
Chegando ao zoológico, o grupo se encontra com os monitores e começa o passeio no escuro, facilitado apenas pela 
luminosidade natural da lua e com a ajuda de uma lanterna de luz vermelha. “O visitante tem a oportunidade de 
conhecer o outro lado da vida animal, que não revela os mesmos comportamentos durante o dia. Trata-se da simulação 
de um passeio na selva, com o espírito de aventura ressaltado pela ausência de luz artificial”, diz o diretor do Jardim 
Zoológico, Carlyle Coelho.  
 Seguindo a rota das jaulas, passando pelo ouriço-cacheiro, anta, lobo-guará e os leões Simba e Kiara, os 
aventureiros podem presenciar cenas típicas da vida selvagem. O procedimento que atrai os animais se chama 
enriquecimento ambiental e é uma simulação do que ocorre no hábitat natural das espécies. “A técnica estimula os 
instintos e revela o comportamento selvagem dos animais que vivem em cativeiro”, explica a bióloga Valéria do Socorro 
Pereira.  
 Para atrair o lobo-guará, por exemplo, o enriquecimento ambiental foi feito com uma trilha de pimenta-do-reino, que 
estimula o desenvolvimento do olfato do animal, e uma pilha de galhos com frutas e ossos com carne embrulhada em 
papel. “O lobo-guará sai para caçar quando anoitece. Ele tem o olfato e a audição muito apurados e, além de comer 
frutas, se alimenta de pequenos roedores e aves”, ensina a bióloga.  
 BOAS SURPRESAS - O comportamento dos bichos pode surpreender adultos e crianças. O ouriço, por exemplo, 
ganha muita agilidade quando está assustado. O barulho de um simples espirro pode estimular a reação do animal, que 
ouriça todos os seus espinhos para se defender, como aconteceu na noite de estreia da expedição, há um mês. “Mas 
ele não lança os espinhos como as pessoas podem imaginar”, tranquiliza a bióloga. Uma trilha de orégano e gravetos 
com frutas é usada para atrair o ou riço e também para despertar os instintos da anta e do tamanduá-mirim.  
 Mas a grande atração é mesmo a jaula dos leões. O enriquecimento ambiental, feito com trilha de orégano, cavalos 
de madeira com ração de gato úmida e carne bovina embrulhada em papel, estimula o instinto predador do “rei da 
floresta”, que brinca antes de atacar sua presa. Na mesma medida 35 que o rugido do leão encanta os visitantes, seu 
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comportamento felino intriga todos, principalmente a submissão da fêmea, que só se alimenta depois que o macho está 
saciado, embora seja ela a caçadora da família. “Achei o leão muito folgado”, diz a estudante Clarisse Godinho Grillo, de 
11 anos.  
 Animais de hábitos diurnos também podem ser vistos durante a noite. Os elefantes, rinocerontes e girafas ficam de 
olhos bem abertos, enquanto as pessoas ouvem atentamente os comentários de Valéria. 40 “As três espécies têm 
hábitos diurnos, mas quase nunca dormem à noite, pois é nesse período que seus predadores saem para caçar”, diz a 
bióloga. 

(Publicado no jornal Estado de Minas, Gurilândia, em 10 de setembro de 2005)  

 
1. Assinale a opção que melhor expressa a ideia central da REPORTAGEM. 
a) Ver os bichos de perto, no seu hábitat.  

b) Conhecer somente os hábitos diurnos dos bichos do zoo. 

c) Matar a curiosidade dos visitantes. 

d) Divulgar uma expedição noturna ao zoológico. 

e) Passear no zoológico, durante o dia.  

2. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à Expedição Coruja.  
a) É um passeio noturno, monitorado.  
b) Acontece uma vez por mês, em noites totalmente escuras. 
c) Dura cerca de uma hora e meia.  
d) Simula um passeio na selva. 
e) É um grupo de vinte pessoas no máximo. 
 
3. O trecho que NÃO expressa um objetivo dessa Expedição Coruja é  
a) “... simulação do que ocorre no hábitat natural das espécies.” (linhas 17 e 18)  
b) "... conhecer um pouco da rotina dos principais moradores de hábitos noturnos do zoo.” (linhas 07 e 08) 
c) “... conhecer o outro lado da vida animal...” (linha 12)  
d) “... presenciar cenas típicas da vida selvagem.” (linha 16)  
e) “... passear no zoológico de dia já é uma aventura...” (linha 01)  
 
4. O que mais fascina os visitantes é  
a) a trilha de orégano. 
b) o comportamento selvagem dos animais.  
c) a jaula dos leões.  
d) a rota das jaulas. 
e) passear numa noite escura. 
 
5. A oração em destaque é: 
O trabalho é cansativo, mas também é reconfortante. 
a) oração coordenada sindética aditiva 
b) oração coordenada sindética adversativa 
c) oração coordenada sindética explicativa 
d) oração coordenada sindética alternativa 
e) oração coordenada sindética conclusiva 
 
6 "... ouriça todos os seus espinhos...” (linha 30)  
Nesse trecho, o ouriço-cacheiro  
a) foge pela mata.  

b) lança os espinhos. 

c)  não fica todo eriçado. 

d)  repele um possível ataque. 

e)  esconde-se na jaula.  

 
7. Classifique as orações subordinadas adjetivas: 
1. restritiva 
2. explicativa 
a) (   ) O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. 

b) (   ) João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. 

c) (   ) As pessoas que são racistas, merecem ser punidas. 

d) (   ) As pessoas que não praticam esporte costumam ser mais doentes. 

e) (   ) Os alunos, que são mais esforçados, conseguem obter um bom desempenho nas avaliações. 
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8. “... com o espírito de aventura ressaltado pela ausência de luz artificial...” (linha 16)  
No contexto, ressaltar significa  
a) destacar.  

b)  encobrir. 

c)  anular. 

d)  compensar. 

e)  saltar.  

 
9. A única alternativa que pode ser classificada como oração coordenada sindética alternativa é: 
a) Sente aqui ou ficará de pé ao longo da fila. 
b) Tudo está florido, logo é primavera. 
c) choveu, portanto ela não virá. 
d) Venha imediatamente, pois sua presença é fundamental. 
e) “O amor é difícil, mas pode luzir de qualquer ponto da cidade”. 
 
10. Diante do comportamento dos felinos, os visitantes ficam  
a) fascinados e intrigados.  
b) apavorados e fascinados.  
c) submissos e fascinados. 

d) saciados e preocupados. 
e) fascinados e cansados. 

 


