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1- Por qué el chico se aburrió con Malfalda y su Amigo?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________

2- Qué juego podían está haciendo?
a) Policía y criminal
b) Brincos de cuerda
c) De rayas
d) Pique esconde



3- No último quadro da tirinha, Quino, cartunista argentino, direciona uma
critica à falta de
a) alimentação.
b) proteção.
c) sensibilidade.
d) empregos.
e) moradia.





4- . O texto publicitário tem como finalidade convencer o interlocutor a aderir à
ideia nele vinculada, seja para comprar um produto, utilizar um serviço ou
mudar seu comportamento por meio de um apelo. Nesse caso, o objetivo do
texto publicitário é a venda de

a) carros.
b) pneus.
c) tecnologia automotiva.
d) GPS.
e) autopeças
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1- De acordo com o que estudamos, qual a
importância do Imperativo para o nosso dia?

2- Em que situações podemos utilizar com o
Imperativo?

3- Escreva 04 orações que contenha os verbos no
Imperativo.

4- Em quais formas do imperativo serão irregulares
na Forma Afirmativa?
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 Vamos aprender a melhorar a nossa leitura e
interpretação dos fatos.

 Explicar como deve ser feita a leitura em língua
estrangeira com o fim de facilitar a busca dos termos
utilizados.

Diferenciar texto que são chamados de verbais e
não verbais.

Aprender a fazer a leitura de poesia e textos
literários.
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Leia e interprete a seguinte propaganda.
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2- O que  ilustra  o uso de energia sustentável na tirinha cómica está no fato 
de 

a) Aparecer pinguins que nadam.

b) Usar um guarda-chuva como antena.

c) Assoviar no lugar de buzinar.

d) Aproveitar o vento.

e) Usufruir de um iceberg.
14
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Mira la tira y contesta las preguntas abajo.
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3- ¿qué expresa la frase “Ojalá que llueva...” del primer globo?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

4- Considerando el sentido de las palabras y las expresiones que utiliza el
personaje, ¿cómo lo caracterizarías?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Caña 
El negro 

junto al cañaveral. 
El yanqui sobre el cañaveral. 
La tierra bajo el cañaveral. 

iSangre que se nos va!  
Sóngoro cosongo.

Guillén, N. Sóngoro cosongo.

Lea e Interprete.
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5- Nesse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da
cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são
usadas para indicar metaforicamente.

a) desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar.
b) relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar.
c) localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada.
d) relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio da cana-de-açúcar.
e) funções particulares de cada profissional na lavoura da cana-de-açúcar.

Letra D
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Lea e Interprete:
6- Esse anúncio faz parte de uma campanha de
conscientização que pretende
A) chamar a atenção para o perigo de extinção de

alguns animais.
B) alertar sobre o risco do consumo abusivo de

bebidas enlatadas.
C) denunciar o impacto ambiental causado pelo

ser humano.
D) fazer um catálogo com as pessoas das variadas

espécies.
E) promover uma marca de refrigerante usando a

sua embalagem.

Letra C


