
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 6ª SEMANA: QUARENTENA 

Professora: Andreia L. Donatti                                                          7ºs ANOS 

Espero que todos estejam bem!  

Atenção: Leia atentamente os dois textos abaixo e copie e responda APENAS as questões 

em seu caderno. 

Treze Tílias, 13 de maio de 2020. 

Texto 1: 

 

Texto 2:  

 

A) Identifique e copie as palavras que indicam AÇÃO no texto 1 e no texto 2.   

 

B) As palavras que você colocou como resposta na LETRA A, elas expressam ações no 

PRESENTE ou no PASSADO?    



C) A palavra “morando” QUE APARECE NO TEXTO 2 indica uma ação que ocorre 

continuamente, que está acontecendo no momento da fala, quais das palavras abaixo DÃO IDEIA 

DE AÇÕES QUE ESTÃO SENDO REALIZADAS CONTINUAMENTE?  

a. “levam” (texto 2) 

b. “desaparece” (texto 2) 

c. se transforma” (texto 2) 

d. “se esconde” (texto 2)  

 

RELEIA abaixo A SINOPSE DO FILME A BRUXA (2015) e também uma versão modificada do 

mesmo texto para responder a pergunta a seguir.  

Sinopse do FILME A BRUXA (2015) - VERSÃO ORIGINAL 

Nova Inglaterra, ano de 1630. William e Katherine LEVAM uma vida cristã com suas cinco 

crianças, morando à beira de um deserto intransitável. Quando o filho recém-nascido deles 

DESAPARECE e a colheita FALHA, a família se TRANSFORMA em outra. Por trás de seus 

piores medos, um mal sobrenatural SE ESCONDE no bosque ao lado.   

Sinopse do FILME A BRUXA (2015) -VERSÃO MODIFICADA 

Nova Inglaterra, ano de 1630. William e Katherine LEVARAM uma vida cristã com suas 

cinco crianças, morando à beira de um deserto intransitável. Quando o filho recém-nascido deles 

DESAPARECEU e a colheita FALHOU, a família SE TRANSFORMOU em outra. Por trás de 

seus piores medos, um mal sobrenatural SE ESCONDEU no bosque ao lado.  

D)  Levando em consideração as mudanças realizadas no texto da sinopse do filme A Bruxa, 

qual versão deixa o LEITOR na EXPECTATIVA DO QUE VAI ACONTECER NO FILME?  

 

 

 

Um abraço bem carinhoso a todos! 


