
Comprensió escrita 

Escolha entre as palavras e expressões abaixo relacionadas a que 
completa o texto, indicando onde deve ser inserida (veja o exemplo). 
Atenção, há palavras ou expressões que não completam o texto. 
        

           Ecopontos modificam hábitos dos portugueses 

Para usar os ecopontos basta ser disciplinado e ter muito respeito pelo 

ambiente.  

De um dia para o outro a __exemplo__ resolveu apelar para o seu sentido 

cívico e o seu respeito pelo ambiente, para o convencer que está na hora de 

selecionar o lixo. É preciso separar os papéis dos vidros, as embalagens e as 

pilhas velhas dos  __1__  que a casa produz. 

Há __ 2 __ de lixo de tamanhos e destinos diferentes para o que vai lá dentro. 
Prepare-se: separar o lixo tem de se tornar um hábito, rapidamente. Sob pena 
de ser olhado de lado e __ 3 __  . Não importa que a sua casa seja pequena e 
a cozinha já __ 4 __ . 
“Nós já separamos os produtos quando os compramos no supermercado, 
__5__ ?” Lembra o Dr. Rui Godinho, __ 6 __ de Lisboa e responsável pelo 
programa dos Ecopontos. “Então é só prolongar essa disciplina para o 
momento seguinte àquele em que os consumimos”, afirma o Dr. Godinho. O 
conselho é simples. Prepare todos os dias quatro sacos e __ 7 __ que vai em 
cada um deles. 
O objetivo essencial deste processo de __ 8 __ do lixo é a reciclagem para 
reutilização. Na capital, cada habitante produz por dia, 1,5 quilos de lixo, a 
média nacional é de um quilo por pessoa. __ 9 __ , até o lixo pode ser um 
grande negócio.                                                             / Expresso, Nacional, Lisboa / 

 
exemplo:   R    

A. vereador     I.  não é 

B. recolha seletiva    J. decore o lixo 

C. caixotes para cada tipo   L. esteja atolada 

D. fica arrumada    M. lixeiro 

E. apontado pelos vizinhos  N. pois é 

F. outros restos    O. perante estes  números 

G. embalagens cheias   P. novos Ecopontos 

H. arrumação geral    Q. fique o lixo    

                             R. Câmara Municipal 

 


