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Leia o texto abaixo e responda às questões: 

O que são libélulas? 

 

Você já deve ter visto uma libélula por aí… É um inseto até bem bonitinho. Geralmente, vemos 

libélulas dando voos rasantes em piscinas, rios e lagos, quando elas passam rapidamente e batem o 

bumbum na água! 

Elas possuem um corpo muito alongado: comprido e fininho. Os olhos são grandes, e têm dois 

pares de asas mais ou menos transparentes. Os delicados insetos podem ser azuis, amarelos, 

vermelhos, listrados, sem cor nenhuma ou muito coloridos. 

Existem dois grandes grupos desse animal. Um é o Anisóptera. São os mais robustos, maiores, 

que costumam parar com as asas esticadas para o lado. Bem abertas! 

E o outro se chama Zygoptera. As libélulas desse segundo grupo são menores, mais fininhas e 

esbeltas. E quando estão pousadas sobre alguma superfície, geralmente dobram as asas para trás, junto 

do corpo. 

Há quem diga que os pequenos insetos de voo rápido fizeram da serra de São José, em Minas 

Gerais sua morada por causa de todos os brejos, córregos, rios, lagoas marginais e açudes. Como já 

contei, libélulas são famosas por voarem perto d’água. Isso quando já são adultas! Antes, dependem 

mais ainda desses ambientes. 

 

Luiza Lages. Fragmento de “Vida de libélula”.  

Questão 1 – Identifique a palavra-chave do texto: 

(     ) “insetos”. 

(     ) “libélulas”. 

(     ) “grupos de libélulas”. 

 

Questão 2 – Na passagem “É um inseto até bem bonitinho.”, a autora do texto: 

(     ) cita um hábito da libélula.  

(     ) expõe uma opinião sobre a libélula.  

(     ) levanta uma hipótese sobre a libélula.  
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Questão 3 – A autora do texto descreve as libélulas no segmento: 

(     ) “[...] vemos libélulas dando voos rasantes em piscinas, rios e lagos [...]” 

(     ) “Elas possuem um corpo muito alongado: comprido e fininho.” 

(     ) “[...] costumam parar com as asas esticadas para o lado.” 

 

 

Questão 5 – Segundo a autora do texto, há dois grandes grupos de libélulas. Identifique-os: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Atividades Ortográficas 

 

 

 

 

 

 

1) Complete as frases com os antônimos da palavras em destaque. 

 

a) O que não é grande é ___________________. 

b) O que não está vazio está ________________. 

c) O que não é velho é ____________________. 

d) O que não é barato é ___________________. 

e) O que não é forte é _____________________. 

f) O que não é novo é _____________________. 

g) O que não é claro é ____________________. 

h) O que não é alto é _____________________. 

i) O que não é bom é _____________________. 

j) O que não está alegre está _______________. 

k)O que não é gordo é ____________________. 

l) O que não está chorando está ____________. 

m)Um sobe, mas o outro __________________. 

n) Quando não é noite é __________________. 

o) O café quente, o sorvete ________________. 

 

 

 

São palavras que 

possuem o mesmo 

significado ou sentido. SINÔNIMOS 

ANTÔNIMOS São palavras que 

possuem significados 

diferentes contrários, 

opostos. 

Exemplos:  

Bonito – Lindo 

      Grande – Enorme 

       Afeto  - Carinho 

                          

 

Exemplos:  

Claro – Escuro 

Bonito – Feio 

Seco - molhado 
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2) Marque com X a resposta certa: 

 Selecione o sinônimo de roubar. 

a) devolver 

b) entregar 

c) furtar 

 Selecione o sinônimo de ilícito 

a) ilegível 

b) ilegal 

c) ilustre 

 Selecione o sinônimo de carecer 

a) comprar 

b) precisar 

c) faltar 

 Selecione o sinônimo de cabecear 

a) dormitar 

b) encabeçar 

c) sobressair 

 Selecione o sinônimo de materializar 

a) visualizar 

b) comprar 

c) concretizar 

 Identifique o sinônimo de cárcere 

a) subterrâneo 

b) castelo 

c) prisão 

 

 

 

                        TENHA UMA ÓTIMA SEMANA!!! 

  

                                                 BONS ESTUDOS!!! 

 

                                                             PROFª VANUSA 

 


