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Unidade(s) Temática(s) a ser(em) 
consultada(s) para a realização da 
Atividade: 

Leitura e Interpretação Livro paradidático: A Turma 
da Paquera 

Gramática: pronomes pessoais, possessivos e 
demonstrativos e ortografia 

Data que foi postado o trabalho 24/07/2020 

Data limite para entrega do 
trabalho 

31/07/2020 

E-mail para onde deve ser enviado 
o trabalho 

professoraclaudiatufani@gmail.com 

OBSERVAÇOES 

Procure entregar o trabalho no dia em que ele foi 
passado. Assim, você terá uma semana inteira para 
descansar.  

 
Caro Aluno e Prezado Responsável, 

 
Fiquem atentos às diretrizes para a realização do trabalho avaliativo: 

1º. DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

O aluno terá até o dia acima especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-mail 
descrito a seguir; 

2º. PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a Avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail, no horário 
estipulado no cronograma, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º. QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Será descrito no quadro acima a quantidade de questões a serem feitas, perfazendo um total 
de 70 pontos; 

4º. CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem como os 
direcionamentos indicados; 

5º. TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o e-mail 
do professor (PRESTE BASTANTE ATENÇÃO PARA VER SE ELE ESTÁ CORRETO). Caso o 
aluno não tenha um scanner, e não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o mesmo 
poderá copiar o trabalho em uma folha e enviar uma foto para o e-mail especificado. 

6º. UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro acima a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do Positivo 
do 2º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º. DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 
Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whatsapp da Soraya.  

No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando. Estamos com 
muitas saudades! Fique com Deus!  Um grande abraço! Equipe CAQ 
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Leitura e interpretação do livro: A Turma da Paquera (Pedro Bloch) 
 
                Denise é a professora de vocação e de coração de uma garotada que está despertando para a vida, 
amadurecendo suas ideias e sentimentos. Apelidada de A turma da paquera, essa galera começa a tomar consciência 
de si e do mundo em suas diversas formas de expressão, através das aulas conversas com Denise, do embate de ideias 
que constrói novos saberes, do amor que começa a nascer em cada um deles, das dúvidas em relação ao que sentem e 
pensam, de suas relações familiares e de amizade. 
               A turma da paquera recebeu esse apelido de Tico, um menino que não tolerava a garotada da classe de Denise 
e que não entendia o interesse e o gosto daqueles alunos por suas aulas. Sem querer, Tico acertou no apelido, pois a 
turma de Denise estava despertando para a vida e descobrindo sentimentos, o clima era de paquera, de encantamento 
com o outro. Além do encantamento, também iam brotando a dor, a crítica, a crise de identidade, as dúvidas, a 
ansiedade, todos esses sentimentos comuns à efervescência da juventude.  
             Professora de Língua Portuguesa, Denise estimulava o raciocínio e o questionamento em seus alunos, 
ultrapassando as barreiras de sua disciplina, falando sobre música, teatro, geografia, história etc. Em parceria com o 
professor de História. 
             Já D. Luiza não assimilava as inovações de Denise, porque não compreendia as transformações do mundo, 
dessa nova juventude e seu desejo de liberdade. Por sua vez, Denise, que lutava por um mundo diferente, criticava o 
rigor de Luiza, seu respeito pelas convenções sociais tradicionais e seu distanciamento dos alunos.  
              Rubinho, Guto e Verônica eram bons amigos. Os dois garotos eram apaixonados por Verônica, que por sua vez 
gostava de todos eles e de Fabiano, pois ela estava ensaiando o amor. Isso tudo despertou ciúmes em Rubinho e fez 
com que ele sentisse raiva dos amigos. Após muito sofrimento e reflexão, Rubinho não queria mais sentir raiva e decidiu 
partir para outro amor e retomar sua amizade com os companheiros. O coração de Rubinho disparava toda vez que via 
Verônica e ele tremia quando ela pegava em sua mão. Rubinho sentia fisicamente todo o amor que dedicava a Verônica: 
Não sentia fome, ficava calado. 
              Já Dirlene se sentia deslocada no novo ambiente do qual passou a fazer parte, visto que seu jeito era bem 
diferente de seus novos colegas. Ela se sentia diminuída pelos olhares e comentários críticos do resto da turma, que 
baseava seus julgamentos em estereótipos e agia com preconceito.  
             Abordando a descoberta do amor e da sexualidade na adolescência, a professora pede que  os alunos 
pesquisem junto ao professor de Biologia quais são as transformações que a puberdade traz. Com o significado 
biologicamente esclarecido, conversou com a turma sobre as transformações emocionais dessa fase. Falou sobre o 
despertar do interesse sexual, o reconhecimento das transformações do próprio corpo, a curiosidade sobre o corpo do 
outro, a intensidade dos sentimentos.  
            Denise questionava junto a seus alunos: Por que todas as garotas do colégio eram apaixonadas por Fabiano? 
Por que os artistas despertam tanto interesse? Quem é apaixonado por seu ídolo e por quê? Por que Verônica se sentia 
confusa? Alguém já viveu ou conhece alguém que viveu o mesmo sentimento de Verônica e como foi essa experiência? 
Alguém já se sentiu como Rubinho, se sente ou já superou um amor? Como foi essa vivência? O que é ficar e o que é 
namorar? Por que “ficamos” e por que namoramos alguém e o que isso tem a ver com os sentimentos de Verônica, 
Rubinho, Guto e Fabiano? 
           Abordando a descoberta do amor e da sexualidade na adolescência, a professora pede que  os alunos pesquisem 
junto ao professor de Biologia quais são as transformações que a puberdade traz. Com o significado biologicamente 
esclarecido, conversou com a turma sobre as transformações emocionais dessa fase. Falou sobre o despertar do 
interesse sexual, o reconhecimento das transformações do próprio corpo, a curiosidade sobre o corpo do outro, a 
intensidade dos sentimentos.  
            Denise questionava junto a seus alunos: Por que todas as garotas do colégio eram apaixonadas por Fabiano? 
Por que os artistas despertam tanto interesse? Quem é apaixonado por seu ídolo e por quê? Por que Verônica se sentia 
confusa? Alguém já viveu ou conhece alguém que viveu o mesmo sentimento de Verônica e como foi essa experiência? 
Alguém já se sentiu como Rubinho, se sente ou já superou um amor? Como foi essa vivência? O que é ficar e o que é 
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namorar? Por que “ficamos” e por que namoramos alguém e o que isso tem a ver com os sentimentos de Verônica, 
Rubinho, Guto e Fabiano? 
         A história termina quando todos são convidados para um churrasco na fazenda de Verônica e tem uma linda 
surpresa... todos participam da filmagem de uma novela e conseguem perceber o tanto de talento, que cada um deles 
tem. Artistas e técnicos também participaram... Enfim, todos participaram daquele passei fantástico, que fez a turma se 
aproximar mais e fez com que uns conhecessem mais aos outros. Na volta ao Rio, todos tinham o que guardar em suas 
memórias e a professora Denise após conferir se todos estavam dentro do ônibus, teve mais uma ideia engraçada, 
diante daquela efervescência de juventude, diante de toda aquela garotada cheia de vida, de sonhos de amor e de  
futuro. E fez a diferença na vida de todos! 
 

Interpretando o livro: ( 15 pts.) 
 
1) Escreva os personagens principais da história, assim como em que universo ela é representada: 
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2) O autor retrata a fase da vida que os personagens, a maioria, se encontra, que fase é essa? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
  
3) Que sentimentos a paixão despertava em Rubinho, cada vez que ele via Verônica? Você já sentiu os 

mesmos sentimentos, ao conhecer alguém na escola? Sinta-se à vontade para escrever sobre o assunto: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
4) O termo bullying compreende as ações de violência física ou psicológica normalmente ocorridas em 

ambiente escolar, onde grupos de alunos para agredi-los repetidamente. Que tipos de atitude e situações se 
enquadram nisso? Você acha que Dirlene sofria bullying na escola? 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
5) Autoimagem é o conjunto de ideias que alguém tem de si mesmo. Essa autoimagem pode ser real quando 

nos sentimos confortáveis com nossa identidade, ou distorcida quando não estamos bem conosco. Escreva 
com clareza, três sentimentos que você atravessa agora, nesse momento de sua vida. E se possível, porque 
você está se vendo dessa forma: 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

Análise Linguística: ( 70 pts.) 
 

1- Leia o texto que segue e depois resolva as questões:  
 

Música 
 

    É uma das mais variadas formas de arte. Em cada época e lugar do mundo, encontramos um jeito diferente 
de fazer música. 
    Bater palmas, estalar os dedos, assobiar. Os primeiros sons feitos pelo homem, como esses, saíram de 
seu próprio corpo. Depois ele descobriu que podia produzir sons com objetos do dia a dia. Assim, madeira, 
ossos, rochas e conchas foram os primeiros materiais usados para fazer objetos musicais, que depois foram 
chamados de instrumentos musicais. 
    Provavelmente, as primeiras músicas surgiram quando o homem percebeu que, juntando os sons 
produzidos pelo seu corpo com os sons tirados dos objetos do seu dia a dia, poderia produzir sequências de 
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sons e silêncio, com um ritmo agradável. Ele gostou tanto do resultado que imaginou que os deuses nos quais 
acreditava também gostariam e assim começou a fazer músicas para homenageá-los. 

“Almanaque Recreio”, São Paulo: Abril, 2003. (Fragmento) 
 

01. Na passagem “Em cada época e lugar do mundo, encontramos um jeito diferente de fazer música.”, 
omitiu-se o pronome pessoal: (5 pts.) 
a) Eu 
b) Nós 
c) Vós 
d) Eles 
 
02. No segundo parágrafo do texto, a que se refere o pronome pessoal “ele”? (5 pts.) 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
03. No trecho “[…] começou a fazer músicas para homenageá-los.”, o pronome pessoal, na forma oblíqua,  
em destaque retoma: (5 pts.) 
 
a) os objetos do dia a dia. 
b) os instrumentos musicais. 
c) os sons produzidos pelo corpo do homem. 
d) os deuses. 
 
04. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.(10 pts.) 
“Não nos ______ respeito os motivos que ____________ os homens a 
__________ à causa.” 
 
a) diz – conduzirão – aderir 
b) dizem – conduzirão – aderirem 
c) dizem – conduzirá – aderirem 
d) diz – conduzirá – aderir 

 
 

05. Assinale a finalidade do pronome possessivo: (10 pts.) 

(     ) atribuir a posse de algo a alguém. 

(     ) retomar uma pessoa do discurso. 

(     ) apontar o lugar em que se encontra alguma coisa. 

 

06. Sublinhe os pronomes demonstrativos nas passagens, a seguir: (10 pts.) 

a) “Este livro traz sete histórias, uma mais divertida que a outra.” 

b) “Outro conto desta obra é sobre um reino governado por uma rainha muito louca […]” 

c) “Essas e outras narrativas foram escritas no livro por um grupo de contadores de histórias [...]” 

 
07. Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome pessoal correspondente: (6 pts-
1,5 cada) 
 

a) Cláudia gosta muito de estudar. _________________________________ 

      

b) As mulheres rodearam a criancinha.____________________________________ 
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c) Os estudantes participaram da festa.________________________________________ 

 
d) Mauro é o melhor advogado da cidade.__________________________________________ 
 
 
08. Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo pronome pessoal oblíquo correspondente.  

Observe a terminação dos verbos. (6 pts.- 1,5 cada) 
 

Observação: Os pronomes o, a, os, as se transformam em: 
 

·        l lo, la, los, las -quando vêm depois dos verbos terminados        
em r, s ou z. 
Ex.: Ele vai vender o carro. Ele vai vendê-lo. 

·           no, na nos, nas – quando vêm depois de verbos terminados em som 
nasal. 
Ex.: Eles levaram o cachorro. Eles levaram-no. 

    
a) Vou pagar o empregado. ______________________________________ 

 
b) Mário cortou a grama. ________________________________________ 

 
c) Resolveram os problemas. ____________________________________ 

 
d) Os alunos deixaram o recado. _____________________________________ 

 

09. Entre parênteses, aparecem dois pronomes demonstrativos. Escolha o que preenche corretamente a 
lacuna: (6 pts.-1,5 cada) 
 

a)  Não me preocupa ___________ mancha que tenho no rosto. (esta – essa) 
 
b) Marcela, é bom ____________livro que está com você? (este – esse) 
 
c)  Ricardo, é seu __________caderno aí perto de sua carteira? (esse – aquele) 
 
d)  ____________  técnico aqui ao meu lado vai explicar o funcionamento da máquina. (este – esse) 

 
 
10. Em qual das alternativas a seguir nem todas as palavras dão acentuadas com base na mesma regra? 
 (7 pts.) 
 

a) só, pé, lá                                                       c) pelúcia, família, relógio 
 
b) doído juízo, paraíso                                   d) década, próximo. Infância 

 
 
 

   Bom trabalho! Enviar para: professoraclaudiatufani@gmail.com 


