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ATIVIDADES DO LIVRO DE ARTE 

 

Seguir orientações da página 32 e 33 

 

 

 

 

 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Kadu Disciplina: Arte 

Turma: 7º anos Nota: 

Instruções /Observações: No livro de Arte a página 33 está marcado como página 1, 

sendo a última página do volume 1.  Tudo que está sendo proposto para fazer em grupo 

no livro, deverá ser feito individualmente para maior segurança.  
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TRABALHO DE GEOGRAFIA 

Tema: Características naturais do Brasil – Relevo, Hidrografia, Clima e Vegetação 

O trabalho de conter: 

1 - Capa 

2- Sumário 

3- Introdução 

4- Desenvolvimento 

5- Conclusão  

6- Bibliografia  

Como deverá ser realizado o trabalho: 

 Individual 
 Manuscritos 
 Papel almaço 
 Usar no mínimo 4 fontes na bibliografia.  

 

 

 

Caderno de Atividades: páginas 55 a 60.   
 
Obs.: Para responder o caderno de atividades, os alunos devem consultar os capítulos 1 e 
2 do livro didático de Geografia (as respostas deverão ser feitas a lápis) 
 

  

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Geografia 

Turma: 7º anos Nota: 

Instruções /Observações:  

 

 

Leia  
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Conteúdos: Saúde, Tecnologia e Sociedade 

1) Cite dois exemplos de doenças endêmicas, Pandemias e epidemias. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Quais os perigos da automedicação? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Defina:  

a) Hospedeiro definitivo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Hospedeiro intermediário. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Ciências 

Turma: 7º anos Nota: 

Instruções /Observações:  

Essas atividades deverão ser realizadas no decorrer de duas semanas. (31/03 a 10/04) 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Complete a tabela a seguir com doenças infecciosas ou transmissíveis.  

Tipo de agente causador Exemplos de doenças 

Vírus   

Bactérias  

Fungos  

Protozoários   

Parasitas   

5) Explique e Cite exemplos de doenças: 

a) Doenças degenerativas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Doenças ocupacionais. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Doenças carenciais. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Doenças causadas por toxinas ambientais (agrotóxicos)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6) Liste exemplos de tecnologias (simples e complexas) presentes no seu dia a dia que auxiliam 

na manutenção da saúde. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7) No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal em 1988. Quais 

são seus princípios básicos? Explique cada um deles. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8) Nos séculos XIX e XX, vários médicos e profissionais da saúde brasileiros contribuíram 

amplamente para as descobertas médicas no país e no mundo. Comente sobre cada um deles.  

a) Adolfo Lutz __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Vital Brasil __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Oswaldo Cruz _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Carlos Chagas _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e) Emilio Ribas _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9) Uma pessoa que não tem nenhuma doença está necessariamente saudável? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



10) Que exemplos de práticas de Medicina alternativa você conhece? Você já fez uso de alguma 

prática de Medicina Alternativa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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1) Determine qual plano de coordenadas responde cada pergunta. 

 

 
 

a) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (7, 8)?  

Resposta: _____________________________________________________________________ 

b) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (3, 8)?  

Resposta: _____________________________________________________________________ 

c) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (2, 10)?  

Resposta: _____________________________________________________________________ 

d) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (5, 1)? 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/2020 

Nº 

Atividade Quarentena 

Aluno (a): 

Profª.  Disciplina: Matemática 

 
Turma: 7º____________ 

Turma: 7º A 

 

Instruções /Observações: Consulte o seu livro para fazer essa atividade. As resoluções podem ser 

desenvolvidas a lápis, mas as respostas devem estar a caneta. Em caso de pintura, deve ser usado 

lápis de cor. 
 

 

Valor das questões: Esta atividade tem valor parcial de 5,0 pontos. Esta terá sua nota somada com outra para 

finalização da nota total.  

 



e) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (5, 6)? 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

f) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (0, 10)? 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

g) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (8, 3)? 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

h) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (4, 2)? 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

i) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (1, 0)? 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

j) Qual plano de coordenadas tem uma forma em (7, 9)? 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

2) Determine as coordenadas de cada letra no plano cartesiano. 

 

 
 

 

3) Construa o polígono simétrico como se pede em cada caso: 

Respostas 

1) (4, 8)  →  ____________________ 

2) (6, 7)  →  ____________________ 

3) (2, 10)  →  ____________________ 

4) (1, 7)  →  ____________________ 

5) (8, 9)  →  ____________________ 

6) (4, 6)  →  ____________________ 

7) (3, 6)  →  ____________________ 

8) (1, 8)  →  ____________________ 

9) (10, 9)  →  ____________________ 

10) (6, 4)  →  ____________________ 



a) A forma abaixo tem as seguintes coordenadas: 

 A(4, -5), B(6, -3), C(10, -6) e D(5, -10) 

Faça a simetria de reflexão da forma sobre o eixo Y. 

 

 
b) A forma abaixo tem as seguintes coordenadas: A(-5, 1), B(-9, 3) e C(-8, 10) 

Faça a simetria de reflexão da forma sobre o eixo X. 

 

 

     
Você consegue 

  



Instituto de Ensino São Francisco de Assis  

 

 

 

 
 

 

 
 
1ª Parte: 
Para iniciar o trabalho, leia o livro paradidático, “O EDIFÍCIO”, que veio com o seu kit de 
livros didáticos da coleção “Conquista”. 
 
2ª Parte:  
Após a leitura, você deverá: 
*Copiar as questões abaixo e responder na folha de almaço; 
*Fazer um desenho para ilustrar o que você entendeu sobre a história do livro; 
* Seu trabalho deverá conter: capa, sumário, apresentação, anexo (ilustração sobre a história) e 
bibliografia. 
 
QUESTÕES SOBRE O LIVRO “O EDIFÍCIO” do autor Murilo Rubião da editora Piá 
Copie na folha de almaço e responda: 
1. Nome do livro: 
2. Nome da editora: 
3. Nome do autor: 
4. Ilustrações: 
5. Número de páginas: 
6. Adaptação: 
7. Coleção: 
8. Edição: 
9. Ano de divulgação: 
10. Cidade de divulgação: 
11. Descreva a capa do livro: 
12. Descreva a contracapa: 
13. Com base nas imagens e no nome do livro, você deduziu que o livro iria falar sobre o quê? 
14. Nas primeiras páginas a sua dedução se confirmou? Por quê? 
15. Segundo a narrativa do livro, quais eram os nomes das personagens? 
16. Qual é o tempo e o espaço? 
17. Escreva: 
a) Situação inicial 
b) Conflito 
c) Clímax (o momento mais importante da história para se chegar ao desfecho) 
d) Desfecho 
18. Faça o resumo da história. Lembre-se de organizar o seu texto em no mínimo quatro parágrafos 
(introdução, desenvolvimento e conclusão). 
 
3ª parte: 
Ao retornar às aulas, faremos uma roda de conversa, na qual cada aluno responderá a questões 
sobre o livro lido; 
Faremos também uma exposição sobre as ilustrações (desenhos sobre a história). 
4ª Parte: 
Os critérios avaliativos serão: 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

PROJETO DE LEITURA 

Aluno (a): 

Professor (a): Flávia Disciplina: Português 

Turma: 7º A/D Nota: 

Instruções /Observações:  

Essas atividades deverão ser realizadas no decorrer de duas semanas. (31/03 a 10/04) 
 

Leia  



 A qualidade das respostas; 
 Capricho e organização; 
 Apresentação sobre o tema. 

Bom Trabalho! 
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ROTEIRO DA ATIVIDADE: 

1) Respondam as seguintes questões: 

a) Que acontecimentos levaram à crise do sistema feudal? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Qual a importância do surgimento da burguesia e das cidades para a formação dos Estados 

Modernos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Quais foram os principais motivos que levaram à formação dos Estados Modernos? 

Cite alguns Teóricos do Absolutismo. 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Texto e Charge 1: 

UMA SOCIEDADE ESTRATIFICADA E HIERARQUIZADA 

A sociedade europeia dos séculos XVII e XVIII era uma sociedade de ordens fortemente 

estratificada e hierarquizada, com base no nascimento e na função social que cada indivíduo 

desempenhava. As principais ordens ou estratos eram o clero, a nobreza e o povo, esta sociedade 

regia-se pela desigualdade dos estatutos sociais e jurídicos conferidos a cada ordem. 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade 

Aluno (a): 

Professor (a): Disciplina: História 

Turma: 7º anos Nota: 

Instruções /Observações:  
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Disponível em: http://historiaaraposo8ano.wordpress.com/category/antigo-regime/ 

Acesso 11 de agosto de 2011. 

Texto e Charges 2: 

O Absolutismo Europeu: Monarquia e Formação do Estado Nacional. 

"O rei, além de deter o poder executivo, o governo político propriamente dito, detinha o poder de 

fazer as leis e a justiça. O poder emanava do rei e era por ele exercido. Não havia justiça nem 

política autônomas. A base social do Absolutismo era o privilégio: honras, riquezas e poderes eram 

reservados a um pequeno grupo de pessoas, clero e nobres. Eram: privilégios sociais (acesso 

exclusivo a cargos, oficialato no exército, colégios, distinção nas vestes); privilégios jurídicos (direito 

de passar testamento, tribunais e penas especiais); privilégios econômicos (isenções de impostos 

que recaíam sobre os pobres)." 

Disponível em: http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-

e.html 

Acesso 11 de agosto de 2011. 

1. 

Antigo Regime - a caricatura mostra o terceiro estado miserável, a nobreza robusta e livre e o clero 

com uma coruja no chapéu, símbolo da ambição. 

http://historiaaraposo8ano.wordpress.com/category/antigo-regime/
http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-e.html
http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-e.html


Disponível em: http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-

e.html 

Acesso 11 de agosto de 2011. 

2. 

Antigo Regime - organização social - o camponês carrega a Igreja e a Aristocracia nas costas, dos 

bolsos dos privilegiados sai os impostos. 

Disponível em: http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-

e.html 

Acesso 11 de agosto de 2011. 

Charge 3:  

 

http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-e.html
http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-e.html
http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-e.html
http://novahistorianet.blogspot.com/2009/01/o-absolutismo-europeu-monarquia-e.html


Disponível em : 

http://3.bp.blogspot.com/eY5NwSd9OJ4/TaTvcIxsXWI/AAAAAAAABBk/9i8KcqO1ja4/s1600/Charg

e%2BEstado%2BNacional.jpg 

Acesso 11 de agosto de 2011. 

ROTEIRO DA ATIVIDADE: 

1- Respondam as questões abaixo: 

a) Quais as classes sociais representadas nas charges? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Explique os privilégios do primeiro e segundo estados. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) E como ficava o terceiro estado em relação aos privilégios? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Explique o que cada charge tem em comum. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d) Nas charges acima, os autores fazem uma crítica à sociedade da época do Antigo Regime. Em 

sua opinião, qual é essa crítica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

http://3.bp.blogspot.com/eY5NwSd9OJ4/TaTvcIxsXWI/AAAAAAAABBk/9i8KcqO1ja4/s1600/Charge%2BEstado%2BNacional.jpg
http://3.bp.blogspot.com/eY5NwSd9OJ4/TaTvcIxsXWI/AAAAAAAABBk/9i8KcqO1ja4/s1600/Charge%2BEstado%2BNacional.jpg


3) Caderno de Atividades páginas capítulo 02. 

- As atividades poderão ser entregues em folhas separadas (digitadas ou manuscritas), no retorno. 
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1) Supply “was – were.” Forneça “was – were”. Pág. 6 – Unit 1. 

a) I _____________________outside my aquarium. 
b) You __________________.at home. 
c) She __________________.at school. 
d) It ____________________.behind its house. 
e) They _________________.at the club. 

2) Translate these animals in Portuguese. Traduza esses animais em português. Unit 2 pág. 17 

a) African elephant _________________________________ 
b) Siberian tiger ____________________________________ 
c) Red panda ______________________________________ 
d) Polar bear _______________________________________ 
e) Mountain gorilla __________________________________ 
f) Golden lion tamarin _______________________________ 
g) Amur leopard ____________________________________ 
h) African wild animal ________________________________ 

3)  Supply “There was – There were.” Forneca “There was – There were.” Pág. 20 – Unit 2 

     Singular: Forma afirmativa -  There was (havia, existia) vem antes do substantivo no 
singular. 
      Plural: Forma afirmativa – There were (havia, existiam) vem antes do substantivo no 
plural. 

a)  ________________________only one crocodile. 

b)  ________________________four tigers at the zoo. 

c)  ________________________zebras, too. 

d)  ________________________only one elephant. 

e)  ________________________many different animals. 

4) Read the sentences and write the sentences in the interrogative form. Leia as frases e escreva 
as frases na forma interrogativa pág. 20 Unit 2. Forma interrogativa: há inversões dos verbos: 
Was there/ Were there? 

a) .There was only one lion. _______________________________________________________ 

b)  There were ten horses. ________________________________________________________ 

c) There was a tiger. ____________________________________________________________ 

d) There were zebras. ___________________________________________________________ 

5) Read the sentences and write the sentences in the negative form. Leia as frases e escreva as 
frases na forma negativa. Forma negativa: o advérbio de negação not vem depois dos verbos:  

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade de inglês 2 

Aluno (a): 

Professor (a): Eliana Disciplina: Inglês     

Turma: 7º ANOS A/B/C/D Nota: 

Instruções /Observações: Leia as 7 questões com atenção!!   

 

 



There was not/There wasn´t/There were not? There weren´t pág. 20 Unit 2 

a) There was a blue macaw. ______________________________________________________ 

b) There were blue whales. _______________________________________________________ 

6) Complete the sentences with some/any. Complete as frases com some/any pág. 21 – Unit 2 

     - Some: algum, alguns, alguma, algumas. Este pronome indefinido pode ser usado: 

a) Em frase afirmativa (+): There was some water. 

b)  Quando a pergunta é um pedido ou quando oferece algo: 

            - Would you like some tea? 

   - Any: algum, alguns, alguma, algumas na forma interrogativa (?) e na forma negativa ( - ): 

nenhum (a): 

        - Were there any houses on Park Avenue? 

        - No, there weren´t any houses on Park Avenue. 

a) There were _____________________other animals. 

b)  There wasn´t ___________________crocodile. 

c) Would you like __________________a cup of coffee? 

d)  Was there _____________________sugar in it? 

7) Faça os exercícios do livro págs. 17, 18, parte gramatical 20 (exercícios 1 e 2), 22, 23. – Unit 2 

 

GOOD LUCK! TEACHER ELIANA 
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1- Quando aconteceu a primeira Olimpíada? 

a- Em 776 a.c 

b- Em 393 a.c 

c- Em 1900 a.c 

d- Em 400 a.c 

 

2- Entre 27 de julho e 12 de agosto de 2012, em que cidade ocorreu a Olimpíada? 

a- Rio de Janeiro 

b- Barcelona 

c- Londres 

d- Berlim 

 

3- Em que ano os Jogos Olímpicos retornaram em Atenas? 

a- Em 1894 

b- Em 1896 

c- Em 1800 

d- Em 1904 

 

4- Qual destes esportes não faz parte das Olímpiadas? 

a- Handebol 

b- Natação 

c- Atletismo 

d- Futsal 

 

5- Em que posição o Brasil terminou no quadro de medalhas da Rio 2016? 

a- 10º posição 

b- 11º posição 

c- 12º posição 

d- 13º posição 

Data: _____/_____/_______ 

Atividade: Questionário Professor (a): Ilidio Disciplina: Ed. Física 

Turma: 7os anos Nota: 

Nº Aluno (a): 

Tema: Jogos Olímpicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6- Qual foi o único brasileiro a ganhar 3 medalhas na mesma Olimpíada 

   

 (Duas palavras) 

 

7- O símbolo das Olimpíadas é composto por quantos anéis entrelaçados? 

a- 3 anéis 

b- 5 anéis 

c- 10 anéis 

d- 6 anéis 

 

8- Quantos países participavam da edição de Atenas em 1896: 

a- 14 países 

b- 17 países 

c- 23 países 

d- 34 países 
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Caderno de atividades – páginas 27 a 33 

Uso de porquês  

Caso tenha dúvidas, consulte a teoria em seu caderno, pois estudamos nas últimas aulas. Há em 

seu livro e também escrevemos na lousa  =)  

 

1) Complete os espaços com o porquê adequado. 

a) Quero saber ______________ estou assim. 

b) Foi reprovado e não sabe ______________. 

c) ______________ você está tão aborrecida? 

d) Não vais à aula ______________? 

e) Reagi à ofensa ______________ não sou covarde. 

f) Ignora-se o ______________ da sua renúncia. 

g) Não saí de casa, ______________ estava doente. 

h) Não foi ao baile, ______________ não tinha roupa. 

i) Quero saber ______________ não me disse a verdade. 

j) Quero saber ______________ foste reprovado. 

k) ______________ os países vivem em guerra? 

l) Quero saber o ______________ de sua decisão. 

m) Não sei ______________ motivo ele deixou o emprego. 

n) Ele não viajou______________? 

o) Eis ______________ o trânsito está congestionado. 

p) Ele viajou ______________ foi chamado para a reunião. 

q) Ele deve estar em casa ______________ a luz está acesa. 

r) ______________ você não vai ao cinema? 

s) Vocês brigaram, meu Deus, ______________? 

t) Chegue cedo ______________ o estádio vai ficar lotado. 

 

Uma amizade impossível 

 

Amos e Bóris me convidaram para embarcar na sutileza de sua amizade desde o encontro 

com a capa.  O jogo de cores entre o título/autor e o sol/baleia é inteligente e a pintura leve com 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Andréa Ali Disciplina: Ling. Portuguesa 

Turma: 7º B / C  Nota: 

Instruções /Observações:  

 Leia atentamente todas as perguntas antes de responder. Você pode colar esta atividade ou apenas responder 
as perguntas em seu caderno. Bom trabalho! =D 

 

 

Leia  



um traço bem delineado do rato e da baleia juntos e serenos nos instiga a descobrir quem deles é 

o Amos e quem é o Bóris. 

Pela ilustração já presumi que o livro era antigo e fui até a última página para ler sobre o 

autor. Ali encontramos o que queríamos saber, nada mais nada menos. Descobrimos quem é o 

William Steig, o que fez e como foi importante em sua época. O livro é de 1971. Volto, então, para 

o início e redescubro a obra, agora com um olhar mais precioso. 

De maneira sutil e aventureira, Steig narra, em um diálogo constante entre imagem e texto, 

a amizade dos dois mamíferos que só é possível devido aos acidentes e encontros ocasionais que 

a vida lhes dá. Sem subestimar o leitor, muito pelo contrário, instigando-o cientificamente com as 

leis da biologia e eventos da natureza as personagens vão nos contando da amizade impossível 

que criam. Amizade subversiva e perigosa, mas que ao mesmo tempo deve, ao final, ser submetida 

às leis da natureza. 

Um não pode viver no mar, nem o outro em terra firme. Este é um fim que vamos entendendo 

ser a dura verdade e que dele não podemos escapar. Na penúltima página, quando os dois amigos 

se despedem com lágrimas nos olhos, nos vemos também doídos por dentro. Não conseguindo 

sustentar a emoção da separação buscamos, logo, a próxima página, mas ali só há o alento da 

constatação de desamparo humano. Encontramos o ratinho sozinho na página em branco, olhando 

longe para o vazio; um vazio de saudade, que se faz tão presente que chega a conversar com a 

tristeza que eu também sinto. 

 

Irene Monteiro. Disponível em: <https://revistaemilia.com.br>.  

09 de dezembro de 2018 (Com cortes). 

 

1)  Identifique o objetivo da autora do texto lido: 

(     ) noticiar um fato.  (     ) divulgar um livro. (     ) contar uma fábula.  

 

2)  Em “Uma amizade impossível”, a que amizade o texto se refere? 

______________________________________________________________________________ 

 

3)  No segmento “Pela ilustração já presumi que o livro era antigo [...]”, o verbo destacado 

poderia ser substituído por: 

(     ) “supus”.   (     ) “descobri”.  (     ) “compreendi”.  

 

4)  A autora do texto expõe uma opinião sobre o livro “Amos e Bóris” na passagem: 

(     ) “O jogo de cores entre o título/autor e o sol/baleia é inteligente [...]” 

(     ) “Um não pode viver no mar, nem o outro em terra firme.” 

(     ) “[...] os dois amigos se despedem com lágrimas nos olhos [...]” 

https://revistaemilia.com.br/


 

5)  Na frase “[...] a amizade dos dois mamíferos que só é possível devido aos acidentes e 

encontros ocasionais que a vida lhes dá.”, a expressão grifada indica: 

(     ) um fato que soma ao fato anterior.  

(     ) um fato que é a causa do fato anterior.  

(     ) um fato que se contrasta com o fato anterior.  

 

6)  – Escreva por extenso o ano de publicação do livro “Amos e Bóris”: 

______________________________________________________________________________ 

 

7)  Na oração “[...] instigando-o cientificamente com as leis da biologia [...]”, o vocábulo “o” foi 

empregado para retomar: 

______________________________________________________________________________ 

 

8)  Na parte “Amizade subversiva e perigosa [...]”, os vocábulos sublinhados: 

(     ) definem a amizade entre a baleia e o ratinho. 

(     ) comparam a amizade entre a baleia e o ratinho.  

(     ) caracterizam a amizade entre a baleia e o ratinho.  

 

9)  No fragmento “[...] que se faz tão presente que chega a conversar com a tristeza que eu 

também sinto.”, o termo “que” relaciona-se com: 

(     ) “o ratinho sozinho”.  (     ) “página em branco”. (     ) “um vazio de saudade”. 
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Ejercicios: libro: Páginas 21 a 28. 

Lee el texto para contestar a las preguntas. Las respuestas deben ser en español: 

Mi nueva casa 

Yo vivo en Granada. Es una ciudad pequeña y tiene monumentos muy importantes, como la 

Alhambra. Aquí la comida es deliciosa y son famosos el gazpacho, el rebujito o el salmorejo. 

Mi nueva casa está en una calle ancha y tiene muchos árboles. El piso de arriba de mi casa tiene 

tres dormitorios y un despacho para trabajar. El piso de abajo tiene una cocina muy grande, un 

comedor con una mesa y seis sillas, un salón con dos sofás verdes, una televisión y cortinas. 

Además, tiene una pequeña terraza con piscina donde puedo tomar el sol en verano. 

Me gusta mucho mi casa porque puedo invitar a mis amigos a cenar o a ver el fútbol en mi televisión. 

Además, cerca de mi casa hay muchas tiendas para hacer la compra: panadería, carnicería o 

pescadería. 

1) ¿En qué ciudad está la casa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) ¿Cuántos dormitorios tiene la casa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) ¿Qué tipo de tiendas hay cerca de la casa nueva? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 Leia atentamente todas as perguntas antes de responder. Você pode colar esta atividade ou apenas responder 
as perguntas em seu caderno ou na folha de impressão. ¡Buen trabajo! =D 

 

 

Leia  



4) ¿De qué color son los sofás del salón? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) ¿Qué comida es famosa en Granada? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


