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AVALIAÇÃO DE PORTUGUÊS 
 

Pau-brasil 
 

 O pau-brasil hoje é artigo raro nas 

florestas brasileiras, mas na época do 

descobrimento, era tanto pau-brasil por aqui 

que o nome pegou e a planta acabou dando 

nome ao nosso país. O pau-brasil foi o 

primeiro produto explorado pelos 

portugueses quando chegaram às novas 

terras. Até 1530, o pau-brasil foi o único 

produto retirado da nova colônia. Do litoral do Rio Grande do Norte até a costa do Rio de 

Janeiro, o pau-brasil era a árvore dominante na Mata Atlântica brasileira. 

 A árvore, porém, não existia só no Brasil e já era conhecida na Europa antes da 

descoberta do novo mundo. Na época do descobrimento, os árabes comercializavam essa 

madeira, que iam buscar em lugares como Sumatra, Ceilão e Indonésia, e a vendiam nas rotas 

mediterrâneas. 

 No Brasil, os colonizadores cortavam a árvore, utilizavam a madeira e extraíam um 

corante vermelho usado para tingir roupas e fabricar tinta de escrever. O pau-brasil foi 

praticamente extinto devido à exploração irresponsável e ao desmatamento da Mata Atlântica, 

floresta onde ele nascia normalmente. 

 A Fundação Nacional do Pau-Brasil é uma entidade que cria ações de preservação da 

árvore nacional do Brasil, além de estudar, catalogar e incentivar as pessoas a conhecer melhor 

essa árvore. 

 Hoje o pau-brasil é cultivado para ornamentação e exportação. Sua madeira é apreciada 

na fabricação de violinos e por isso o pau-brasil é exportado para a Europa. 
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CONHECENDO O VOCABULÁRIO 
 

1. Leia as frases e escreva o significado adequado das palavras destacadas: 

 

a) O pau-brasil foi o primeiro produto explorado pelos portugueses. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

b) Os árabes comercializavam o pau-brasil e vendiam nas rotas mediterrâneas. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

c) O pau-brasil é exportado para a Europa. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

ENTENDENDO O TEXTO 
 

1. Copie um trecho do texto que cita a importância do pau-brasil para o nosso país, atualmente: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. Em que locais os colonizadores encontravam o pau-brasil aqui no Brasil?  

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Que quantidade havia de pau-brasil na época do descobrimento? Escreva a palavra do texto que indica 

sua resposta. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. Além do Brasil em que outros locais havia pau-brasil na época do descobrimento? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. Como os portugueses utilizavam o pau-brasil? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

6. Atualmente, existe algum órgão que se preocupa com a preservação do pau-brasil? Qual? O que faz? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

7. O título está adequado ao texto? Por quê?  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

8. Explique a frase do texto: “O pau-brasil é raro nas florestas brasileiras”:  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

9. Assinale a alternativa correta: 

 

a) O texto que você leu é: 

(       ) poético   (      )  informativo   (      ) instrucional 
 

b) O pau-brasil foi o único produto explorado pelos portugueses até 1530. Esse ano é representado pelo 

século: 

(     )   XXI   (     ) X   (     )XVI 
  

c) A Mata Atlântica fica : 

(     )  no cerrado brasileiro   
(     ) no litoral brasileiro  
(     ) na Europa 
 

d) O nome da planta pau-brasil foi utilizado para: 

(     ) ornamentação e exploração. 
(     ) extrair um corante para tingir roupas.  
(     ) dar nome ao nosso país. 

 

e) Podemos citar como causas da extinção do pau-brasil: 

 (     ) ações de preservação da Fundação Nacional do Brasil. 
 (     ) exploração irresponsável e desmatamento da Mata Atlântica. 
 (     ) dar nome às terras descobertas pelos portugueses. 
 

10. Numere os fatos de 1 a 4 de acordo com a ordem em que aparecem no texto: 

 (     ) O pau-brasil era conhecido na Europa antes do descobrimento do Brasil. 
 (     ) Hoje existe uma entidade que promove ações para preservar o pau-brasil. 
 (     ) Os árabes comercializavam o pau-brasil. 
 (     ) O pau-brasil deu nome ao Brasil. 
 

11. Escreva por extenso o número citado no texto: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

12.        Desenhe o produto que é fabricado com a madeira do pau-brasil e que é exportado para a Europa.  

Dê nome ao seu desenho e faça uma frase bem significativa sobre o que desenhou. Não se esqueça de 

pintar bem bonito! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


