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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 

Responda às questões abaixo de acordo com o livro lido durante esse trimestre: “O escaravelho do 

diabo”, de Lúcia Machado de Almeida. 

Uma onda de assassinatos invadiu a pacata cidade de Vista Alegre. Alberto tem uma única pista 

sobre o que está acontecendo e precisa descobrir o que está por trás desses crimes misteriosos 

antes que outras mortes ocorram na cidade. 

A. Quais foram as vítimas e o que havia de comum entre elas? 

B. O que elas recebiam antes de morrer? 

C. Os suspeitos eram muitos e todos tinham motivos para cometer os crimes. O que comprometia as 

personagens abaixo? 

a) Mr. Gedeon 

b) Verônica 

c) Mr. Graz 

d) O cozinheiro da pensão 

e) A copeira da pensão 

D. Afinal, quem era esse criminoso? O que o motivou a cometer esses assassinatos? 

Questão 02 

Releia um trecho do livro “O escaravelho do diabo” e faça o que se pede. 

Capítulo VII 

ALBERTO PREPARA A MÁQUINA FOTOGRÁFICA 

 Os dias foram passando, as semanas, um mês, dois... Alberto já estava quase achando que a 

única relação entre a morte de seu irmão e a de Clarence nada mais fora que uma dupla 

coincidência.  

 "O caso O'Shea continua na mesma". "A Polícia incapaz de solver o mistério", diziam os jornais. 

"Suspeita-se de um empregado da casa", anunciava um outro. O fato é que Clarence tivera, uma 

semana antes de morrer, uma discussão forte com o cozinheiro, tendo sido ameaçado de morte. 

Esse detalhe só foi conhecido depois, através da arrumadeira.  

 Nada puderam provar contra o homem, entretanto. Apesar disso, ficou vigiado, pois ainda era 

suspeito.  

 O inquérito na drogaria foi muito severo. O farmacêutico que tinha aviado a receita jamais ouvira 

falar em Clarence O'Shea e garantiu ter preparado a fórmula com o mais rigoroso escrúpulo. Esse 

homem já trabalhava no estabelecimento havia mais de vinte anos e sua "folha de serviço" era a 

melhor possível.  

 Alberto voltou algumas vezes à casa de Cora, em companhia do Inspetor. Verônica mostrou-se 

esquiva a princípio, depois começou a corresponder ao amor do rapaz. [...] 
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A. Retire do trecho uma oração com predicado nominal. Identifique o verbo e o predicativo do sujeito. 

B. Copie uma oração que possua predicado verbal. Identifique seu núcleo. 

C. Transcreva abaixo três orações com sujeito simples. Destaque seu núcleo. 

Questão 03 

Identifique e classifique o sujeito e o predicado nas orações abaixo. Faça como o modelo. 

A menina comprou uma bola. 

Sujeito simples: A menina / núcleo: menina 

Predicado verbal / núcleo: comprou 

A. A garota chegou da festa já era de madrugada. 

B. Os moradores e os turistas estavam indignados. 

C. Pedro encontrou os amigos na escola. 

D. Márcia ficou aflita com a demora do filho. 

E. Os convidados da festa estavam com fome. 

F. Falei com eles ontem. 

G. Ele estava irritado com as brincadeiras. 

H. Todos ficaram quietos. 

I. Perdemos nossos lugares. 

J. Júlia é muito simpática. 

K. O mar estava calmo naquela manhã. 

L. Paulo, Marcelo, Luís e Carlos estudaram a tarde inteira. 

M. Os viajantes chegaram cedo ao destino.  


