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Língua Portuguesa 

Trabalhando ideias centrais de um texto 

A ideia principal de um texto é o ponto destacado sobre o 

assunto e vem carregado com ideias secundárias para valorizar o 

ponto central. Este é, portanto, o conteúdo mais importante de 

uma obra, de uma proposta, de um projeto, etc. Sem essa ideia 

central, a obra não se entenderia ou perderia o seu valor. As ideias 

secundárias ajudam a criar um contexto e reforçar o essencial. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Leia os textos e em seguida marque a opção que indica a ideia 

central. 

1 -    Pizza é uma comida favorita nos Estados Unidos.  

A Pizza é um prato típico da Itália no final de 1800. Tornou-se 

popular nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. As 

pessoas gostam de adicionar coberturas. Algumas coberturas são 

calabresa, salsicha e legumes. Estas coberturas dão mais sabor à 

pizza. Pepperoni é a cobertura favorita da América. 

 

 

a) (    ) Pizza é feita de farinha. 

b) (    ) Pizza foi feita pela primeira vez na Itália.  

c) (    ) Você deve comer a deliciosa pizza. 

d) (    ) Pizza é uma refeição popular nos Estados Unidos. 
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a) (    ) Características dos seres vivos. 

b) (    ) Os animais fazem sua própria comida. 

c) (    ) Todos os seres vivos precisam da luz do sol. 

d) (    )  As plantas comem outras plantas. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

3 -   Você já viu uma girafa no zoológico? Girafas são os 

animais mais altos do mundo. A altura média de uma girafa 

é de 4 a quase 6 metros de altura. Este animal tem um pescoço e 

pernas muito longos. As girafas comem as folhas das árvores altas. 

Outros animais não podem chegar a este tamanho. Girafas machos 

são ainda mais altas que as fêmeas. 

 

a)(    )  A alimentação das girafas.  

b)(    )  Girafas não dormem muito. 

c)(    )  Girafas são animais únicos. 

d)(    )  A altura das girafas. 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

2 -   Seres vivos são organismos com certas características. 

Precisam de água, luz e ar para sobreviverem. Eles nascem, 

crescem, se reproduzem e se movem por conta própria. Os seres 

vivos fazem muito por si mesmos. Por exemplo, plantas e animais 

são seres vivos. Plantas fazem o seu próprio alimento e animais 

comem plantas ou outros animais para sobreviverem. 
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a)(    ) Os furacões são tempestades de verão. 

b)(    ) Os furacões são um tipo de tempestade.  

c)(    ) Os furacões são grandes e perigosas tempestades. 

d)(    ) Os furacões são como tornados e inundações. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  O Exercício físico te ajuda a sentir-se melhor, pois auxilia na 

perda de peso e o torna mais resistente. Uma maneira de se 

manter saudável é se exercitar. Nadar é uma boa forma de 

exercício. Isso ajuda você a sair e se refrescar. Praticar um esporte 

é outra forma de exercício e uma maneira divertida de ser ativo. 

Ter aulas em uma academia também é saudável e te deixa em 

forma. Existem muitos tipos de exercícios que você pode fazer 

para melhorar sua saúde. 

 
 

 

a)(    ) Escolha uma maneira divertida de se exercitar. 

b)(    ) Existem muitos tipos de exercício. 

c)(    ) Diferentes formas de se manter saudável. 

d)(    ) Se você não está feliz, o exercício vai consertar isso 

4 -    Furacões são grandes tempestades  que começam sobre o 

oceano. Eles coletam calor e energia da água. Furacões 

movem-se lentamente para a terra à medida que eles se tornam 

mais fortes. São perigosos por causa de seu tamanho, dos ventos 

fortes e ondas gigantes. Com eles vêm inundações, tornados e 

muitos prejuízos para a população. 


