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1ª Semana 31.03 a 03.04 

 

Língua Portuguesa 30.03.20 – Segunda-feira 

 

• Para que serve esse texto? 

R: Para saber como o filme foi avaliado pelo crítico/resenhista, assim, poderá despertar ou não o interesse 

do leitor em assisti-lo.  

• Onde ele pode ser encontrado? 

R: Nas mídias impressa, de massa e digital. 

• Quem são os possíveis leitores desse gênero textual? 

R: Pessoas que têm interesse em filmes, a ponto de não apenas ver, mas analisar resenhas. Lembrando que 

resenha é um texto que analisa o filme. 

• Quem escreve esse tipo de texto? 

R: São jornalistas ou críticos (críticos literários, de cinema ou de música). 

• Com que objetivos esse tipo de texto é escrito? 

R: Apresentar o objeto (acontecimento ou obras), de forma sintetizada, apontando, guiando e convidando 

o leitor (ou espectador) a conhecer tal objeto na integra, ou não (resenha crítica). 

• Caso você tenha assistido ao filme resenhado, concorda com a opinião do autor do texto? se você 

não assistiu ao filme, o texto despertou o interesse em assisti-lo? 

R: Resposta Pessoal. 

Livro páginas 273 e 274 

1- a) araucária/pinheiro-do-paraná  b) sublinhar minhas o texto  c) eles/ela 

2- Duras e pontiagudas 3- a) substantivo c) (x) (x) (x) (    ) 

3- b) sublinhar no texto com lápis de cor azul: naturais, verdes, encantadores, variados, principais, simples 

e charmosas. 

Sublinhar no texto com lápis de cor verde: de Maceió, douradas, de cana-de-açúcar, dos Corais. 

 

Língua Portuguesa 31.03.20 – Terça-feira 

Livro de lição (português) páginas 25 e 26 

1- gosto-gostar-gostoso/ zelo-zelar-zeloso/ grandeza-engrandecer-grandioso/ preguiça-espreguiçar-

preguiçoso/ mentira-mentir-mentiroso/ cheiro-cheirar-cheiroso/ capricho-caprichar-caprichoso 

2- circular no poema: olhos, pelo, pulo e coelhinho. Sublinhar no texto: vermelhos, branquinhos, leve, 

assustado, guloso, manhoso. 

Locução adjetiva (Folha) 

1- (3) (6) (5) (4) (1) (2) 2- a) paterno   b) chuvoso   c) angelical   d) abdominal   e) férrea   f) amistoso 

3- a) písceo   b) suíno  c) equino  d) apícola     4- a) substantivo   b) adjetivo   c) adjetivo   d) substantivo 

https://www.infoescola.com/redacao/resenha-critica/


4- Associe: (E) (C) (A) (B) (D)    5- escolar, gutural, bucal, bélico, cardíaco, renal, umbilical, materno, 

nasal, hepático, capilar, noturno. 

Transformar os substantivos em adjetivos: 

Bondoso-vaidoso-amoroso-guloso-famoso-perigoso-medroso-preguiçoso-orgulhoso-charmoso-habilidoso-

corajoso-teimoso-caprichoso.  Folha adjetivos escolher no quadro 2 adjetivos para cada imagem (Pessoal) 

 

Redação 01.04.20 – Quarta-feira 

1- No primeiro parágrafo aparece o nome do diretor do filme John Stevenson, e uma referência a outro filme 

dirigido por ele (Kung Fu Panda). No segundo parágrafo há um breve resumo da história.   

No terceiro parágrafo: “Julieta está agora com a responsabilidade de cuidar do jardim ao lado de Gnomeu”; 

“O mesmo paralelo é feito entre Sherlock e Watson”.  

2- No primeiro parágrafo: “a produção dirigida John Stevenson (Kung Fu Panda) consegue divertir os 

pequenos ao mesmo tempo em que é cheio de referências para os adultos”. No segundo parágrafo: “o longa 

consegue ser bastante criativo” No terceiro parágrafo: “Essas nuances de relacionamentos, tanto amorosos, 

quanto de amizade, são coisas que farão muita diferença na cabeça das crianças, mas servem muito bem 

para entreter os adultos que os acompanham”.  No sétimo parágrafo: “esse ponto negativo não tira o brilho 

da animação”; “uma mensagem divertida para as crianças, outra um pouco mais profunda para os adultos 

e uma experiência satisfatória para todos.”  

3 - O último parágrafo confirma que a autora expressa opinião favorável ao filme. “Mas esse ponto negativo 

não tira o brilho da animação, que, como todo bom filme do gênero, termina com uma mensagem divertida 

para as crianças, outra um pouco mais profunda para os adultos e uma experiência satisfatória para todos”.  

  

Arte 01.04.20 (atividades no livro) 

Língua Portuguesa 02.04.20 – Quinta-feira 

Página 70 e 71 do livro de Português 

2- (x) participa da história 3- Porque, em relação ao tempo de vida de outros peixes de aquário, o dela 

durou mais do que o esperado. 4- O fato de a mãe dela substituir em segredo o peixe que morria por 

outro semelhante. 5- Trecho A  6- (13) Por ser o número 13, que para muitos, é considerado número 

de azar. Página 71 Respostas Pessoais. 

Atividade do slide: Uso dos Porquês 

1 (D) 2 (C) 3 (C) 5 (C) 

História 03.04.20 – Sexta-feira 

Página 10 e 11 de História 

5- Cananeia/São Vicente/Salvador 6- (F) (V) (V) (F) (V) (V) correção das frases falsas: O Brasil já era 

povoado antes de 1500. Portugueses e indígenas trocaram conhecimentos. 7-  

8- Nadar em rios, brincar de peteca e deitar em redes. 

Página 32 de História 

1- a) (    )    (    )   (  x  ) b) (    )  ( x  )  (    ) c) (    )  (  x  )  (    ) 

2- Salvador, na Bahia 

3- Os holandeses escolherem a cidade de Salvador por terem conhecimento da grande produção de açúcar 

que ocorria nela. 

4- Pernambuco, que, além da Bahia, era a principal produtora de açúcar da colônia. 

3 1 

4 2 


