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QUADRO DE INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

DISCIPLINA Português 

Quantidade de Questões 10 

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

Leitura e Interpretação livro paradidático 

Sintagma Nominal, grau do adjetivo, Sinonímia, 
Tempos e Modos Verbais, Ortografia: si/ci 

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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1-Interpretação do livro paradidático: O menino que queria ser prefeito 

 
 
É com o pano de fundo do governo militar que o protagonista, o menino Murilo, encasqueta com uma coisa: ele queria 
ser prefeito. Tudo começa com um passeio ao parque infantil Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo, repleto de 
atrações que seduziam a garotada, como o Submarino, o Teleférico, a Casa Maluca, a Cidade Amazônica e muito mais. 
Acompanhado da mãe, da irmã e de um amigo da escola, Murilo rumava para a fila do Teleférico quando se deparou 
com uma aglomeração em torno de uma figura curiosa: um garoto de cartola, trajando fraque e gravata borboleta, que 
desfilava pelo parque, distribuindo doces e sorrisos. Curioso, quis saber de um funcionário do parque quem era o garoto 
e descobriu embasbacado que se tratava do Prefeitinho da Cidade da Criança. E mais: uma das vantagens desse 
garoto era poder brincar de graça no parque todo! Murilo não teve dúvidas. “Daquele dia em diante eu só queria saber 
uma coisa:  Como é que alguém se torna prefeito? Será que tinha que ser filho do dono do parque? Comprar uma coisa? 
Participar de um concurso?”. Dias depois, não é que ele teve a resposta? E veio pela boca da diretora de sua escola: 
“Nossa escola foi escolhida para concorrer à eleição do prefeitinho da Cidade da Criança”. Numa época em que 
a democracia era um conceito distante do cotidiano das pessoas, Murilo terá muito o que aprender sobre o processo 
democrático e a liberdade enquanto batalha para realizar o seu sonho. E seu tio será a chave para desvendar os 
segredos sobre esse jogo político que seu pai e sua mãe procuram manter longe das crianças. 
 O autor amplia o conhecimento sobre o processo eleitoral, permitindo que o leitor possa comparar as diferenças entre 
as eleições do passado com as atuais, livres e dentro da democracia, quando é possível escolher um candidato a 
qualquer cargo eletivo. Também é ressaltado o aspecto da responsabilidade, uma vez que a facilidade de acesso permite 
que, hoje, todo candidato seja investigado profundamente nos quesitos de ética, propostas e cidadania. 
A reconstituição de época é bastante precisa, o que possibilita conhecer aspectos curiosos, que deixaram de existir 
como a expectativa da instalação de um telefone fixo, TV preto e branco e saudosos apresentadores de programa de 
auditório, como Hebe Camargo. Além disso, o leitor pode acompanhar as lembranças sobre o surgimento da TV e do 
cinema no Brasil. 
Dona Helena, a professora sempre o ajudava com o discurso. Inclusive, com o discurso da posse, só que ele tinha além 
das palavras escritas pela professora, suas palavras dedicadas à liberdade. Chegou a hora dele falar e assim concluiu 
seu discurso: ”Eu não sei o que é perder a liberdade, mas acho tão bacana estar aqui, cercado de amigos, em momentos 
felizes, que não espero perdê-los jamais!  
Assim, de uma maneira divertida,  o autor dá o seu recado aos jovens leitores sobre ética, democracia e um período 
bem delicado da história do Brasil. De quebra, ainda revisita uma lembrança da infância, uma vez que ele próprio, 
quando criança, costumava ir ao parque enfocado no livro e almejara ser o prefeitinho. “A Cidade da Criança ainda é um 
local incrível, e eu passei nela alguns dos anos mais felizes da minha vida. Este livro é a realização de um sonho”, diz 
ele. 
 

. Agora é com você... (15 pts.) 
 
1-Quem é o principal personagem da história? E qual é a vontade desse menino? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
2-A que cidade se referia o protagonista, quando dizia que queria ser prefeito? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
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3-O menino relata também aspectos curiosos da época que foi escrito o livro. Por sinal, esse livro foi escrito em 
1979, o Ano Internacional da Criança. Diga a que o menino se refere, que mais lhe chamou atenção? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
4- Quem escrevia os discursos de Murilo? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
5- No final, do livro o menino discursa dizendo não saber direito o que é a liberdade. Para ele, “liberdade era 
estar junto dos amigos, em momentos felizes”. E pra você, o que é liberdade? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
   Gramática: ( 70 pontos) 
 
1- Observe as palavras destacadas nas frases abaixo e indique a função de cada uma nas frases:(substantivo,  

artigo, adjetivo, numeral): ( 10 pts.- 5 cada) 
 

a) O menino queria ser prefeito. ______________________________ 
 

b) Todos assistiram ao excelente discurso! ______________________ 
 
2- Leia a frase a seguir  e responda ao que se pede: (5 pts.) 

 
a) O convidado especial saiu. 

 
Qual é o núcleo do sintagma nominal e sua classe gramatical? ____________________________ 
 

3- Nas frases a seguir, a palavra em destaque é um NUMERAL, com a exceção de: ( 5 pts.) 
 

(     ) Você quer uma ou duas maçãs do amor? 
 
(     ) Hoje à tarde, um amigo seu veio visitá-lo. 
 
(     ) Comprei um livro muito interessante! 
 

 
4- Complete as frases de acordo com o grau comparativo pedido: ( 5 pts.- 1 cada) 

 
SUPERIORIDADE 
 

a) Mônica é _____________ elegante ___________ Marta. 
 

b) Este professor é  __________ calmo _____________ o outro. 
 

IGUALDADE 
 

a) O gato é ____________ feroz _________ o cão. 
 

b) A onça é _________ rápida ___________ o leopardo. 
 
INFERIORIDADE 
 

a) Meus dentes são ________  brancos ___________ o dele. 
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5- Escolha a alternativa correta para preencher as lacunas com os verbos no pretérito perfeito: ( 5 pts.) 
 

a) Eu ontem ___________ ao mercado com minha mãe. (     ) fui    (     ) irei     (     ) vou. 
 

b) Sábado passado, _____________ com nossos amigos da escola! (    ) encontrara    (   ) encontramos 
 

6- Indique o tempo e o modo verbal dos verbos em destaque nas frases: ( 5 pts.) 
 

a) Eles viajarão no final de semana para a Itália! _____________________________ 
 

b) O menino cumpriu seu papel de prefeito. __________________________ 
 

c) Se ele tivesse dormido não estaria tão enjoado! ______________________ 
 

d) Minha mãe compra tigelas novas no mercado. ____________________________________ 
     

e) Eu bebo diariamente suco de maracujá, doutor! ___________________________________ 
 

7- Sinonímia é a relação estabelecida entre duas ou mais palavras: (5 pts.) 
 
(     ) que têm significados diferentes, porém são semelhantes na pronúncia e na escrita. 
 
(     ) que apresentam significados diferentes, iguais ou semelhantes. 
 

 
8- Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas, por sinônimos: (5 pts.) 

 
a) Carlos é menino muito bonito! _________________________________ 

 
b) Comprei uma casa muito grande! __________________________________________ 

 
 

9- Assinale a questão correta: (5 pts.) 
 
João resolveu inovar e criar  um novo desenho para a turma! 
 
(    ) mudar           (    ) preservar            (     ) recuperar          (     ) consertar 
 
 
 

10- Complete as palavras com si ou ci: (5 pts.) 
 
____ nônimo               _____nturão             ____nal            ____tio        _____dadão 
 
 
                               
 
 

                                              Bom trabalho! 


