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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA 14 
 

Prática de Linguagem: Leitura; análise linguística/semiótica (ortografização).  

Objetos de Conhecimento: Compreensão em leitura; ortografia.   

 

Você sabia que crianças e adolescentes de até 12 anos devem usar produtos específicos? 

 

1-  Leia um trecho da reportagem abaixo:  

 

“Segundo a Gerência Geral de Cosméticos da Anvisa, por serem destinados a um público mais 

sensível, os cosméticos infantis apresentam limites de segurança mais rigorosos. (...) As 

recomendações também valem para produtos de higiene, como sabonetes e xampus. Vale 

lembrar que não é necessário passar hidratantes em bebês e crianças, a não ser em casos de 

ressecamento extremo da pele ou doenças como a dermatite.   

  
O perfume é outro item que, além de ser dispensável, tem grandes chances de causar irritação 

na pele. Sempre que for usar um produto em seu filho, é importante ler atentamente o rótulo 

para garantir que não há substâncias tóxicas ou nocivas à saúde.   

  
“Até os dois anos, a barreira da pele ainda não está perfeitamente desenvolvida, o que faz com 

que as crianças absorvam mais os produtos do que deveriam”, afirma a dermatologista Selma 

Helene, membro da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). O segredo é usar produtos 

menos agressivos, com ingredientes sabidamente seguros para a criançada.   

  
“Tudo o que é feito para crianças é mais solúvel em água, tem pouca gordura e uma quantidade 

mínima de conservantes, para não irritar a pele sensível delas”, afirma a dermatologista Suzy 

Rabello, do Hospital Bandeirantes, em São Paulo.   

  
Além dos conservantes, há outros componentes que oferecem riscos, como fragrâncias, 

corantes e óleos minerais. Não existe uma idade certa para começar a usar produtos para 

adultos, mas a recomendação é permanecer com os infantis até os 12 anos. Até os cinco são 

os pais que devem aplicar os produtos, daí em diante a criança pode usar sozinha, mas com 

supervisão”.  
Fonte: Carpegiani, Fernanda. UOL, São Paulo, 14/08/2014.  

www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2014/08/14/crianca-tem-de-usar-produtos-de-higiene-especificos-ate-os- 

12-anos.htm Acesso em 15/04/2021  

  



 
 
 

 
Copyright 2021 – Planneta Educação – Todos os direitos reservados 

 

2- Segundo a reportagem, por que é importante ler os rótulos dos produtos antes de utilizá-los 

em crianças?  

  

  

  

  

 

 

3- A dermatologista Suzy Rabello explica a diferença dos produtos feitos para crianças. Qual 

é essa diferença?  

  

  

  

  

 

 

Você observou que o texto acima possui os sinais de aspas (“...”).  

Trata-se, de um sinal de pontuação utilizado na produção textual para enfatizar palavras ou 

expressões, além de indicar citações de algum texto. 
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4- Reescreva o texto abaixo inserindo aspas para as falas das personagens, no lugar do 

travessão. Atenção para o uso da pontuação, letras maiúsculas e parágrafos.   

 
 

A lebre e a tartaruga 
 

 No verão, a floresta fica mais alegre. O sol espanta a coruja que fecha 

os olhos e entra no tronco mais cedo. Os macacos se balançam nos galhos, 

enquanto o tatu cava buracos para procurar alimentos.   

 Muito silenciosa, a tartaruga escuta o macaco dizer:  

 — A lebre é o animal mais veloz da mata.  

  Lá embaixo, o tatu responde:   

 — Mas a tartaruga é mais resistente, ela anda muito mais.  
Fonte: https://pt.slideshare.net/erikavecci1/a-lebre-e-a-tartaruga-sequencia | Acesso em 10/03/2021  
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