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ESTUDO DIRIGIDO/JULHO 2019 

 

Querido(a) Aluno(a) do Ensino Fundamental II e  Ensino  Médio, 

 

O Estudo Dirigido Julho/2019 é uma atividade planejada para que  

você possa aprimorar seu aprendizado. 

  

Além de funcionar como um “aquecimento” para as primeiras aulas do mês 

de agosto, a realização dos exercícios é uma boa oportunidade de 

revisão e levantamento das dúvidas dos conteúdos mais relevantes 

abordados no 2º trimestre.   

  

 Se você tem armário na escola, não esqueça de levar seu material 
para casa. Leve um pouco por dia. 

 Sugerimos que você descanse nos primeiros dias e depois se organize 
para fazer as atividades com tranquilidade. 

 No Classroom, na pasta de sua turma, no tópico de cada matéria, você 
encontrará as atividades postadas por seus professores.   

 Sempre que necessário, pesquise os conteúdos em seus livros e 

cadernos. Não é preciso copiar os enunciados. Basta apresentar todas 

as respostas e resoluções nos cadernos das respectivas disciplinas.  

 

Essas atividades serão avaliadas no item Organizacional, devendo ser 

apresentadas na primeira aula que você tiver com cada um de seus 

professores, logo que retornar às aulas. 

 

Bom trabalho e bom descanso!!! 
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Questão 01. Leia com atenção mito abaixo e responda as questões a,b,c.d. 

O mito da criação da noite 

    Antigamente  não  havia  noite. Era  sempre dia. O sol  brilhava  esquentando a Terra.  A Lua   e as 
estrelas eram como o Sol. Tudo era luz e claridade na aldeia e na floresta. Os homens caçavam  sem 

cessar e as mulheres trabalhavam sem descanso, pois era sempre dia, noite não havia.  
    O Sol fazia seu percurso até o poente para então retornar pelo caminho inverso de volta ao 
nascente. Mauá controlava o Sol, a Lua e as estrelas, não permitindo que ninguém deles se 
aproximasse. 
    Certa  vez, um homem  quis saber como  o  Sol funcionava. Esperou  que  Mauá saísse para caçar e 
aproximou-se  do Sol. Ao  tocá-lo, o  Sol quebrou, o mesmo  acontecendo com a Lua e as  estrelas. E a 
noite surgiu na  imensidão do escuro. As  mulheres  mal  conseguiam  encontrar suas redes  dentro  da 
maloca. Crianças e idosos lamentavam-se do fundo da noite sem luz. 
    Mauá voltou para consertar o Sol. Ao ver o homem que o havia quebrado, Mauá lançou-se sobre ele 
e o atirou longe. Quando caiu, o homem transformou-se  no macaquinho-mão-de-ouro,  escuro como a 
noite e com as mãos douradas como o Sol que havia tocado. 
    Não foi possível consertar o Sol  para que funcionasse como antes. O Sol caminhava para o  poente, 
mas  não  conseguia retornar, sumindo no  horizonte e deixando a Terra  na escuridão. Mauá então fez 
com que a Lua e as estrelas surgissem na ausência do  Sol  para iluminar um  pouco a noite. E é assim 
até hoje. 

Ciência Hoje das Crianças, Rio de Janeiro 

a) De acordo com o texto, como era antigamente? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Quem controlava o Sol, a Lua e as estrelas não permitindo que se aproximassem? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Como o Sol não conseguia retornar o que Mauá fez? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Quando Mauá lançou-se sobre o homem e o atirou longe, o que houve em seguida? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Questão 02 

Observe os 10 temos grifados no texto, copie-os e dê a classe gramatical de cada um. 

TERMOS GRIFADOS CLASSE GRAMATICAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Questão 3. Leia com atenção a tirinha, retire um pronome, classifique-o e escreva se ele é 

considerado Pronome substantivo ou Pronome adjetivo e explique. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 


