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Língua Portuguesa/Literatura 6º Ano  

Atividade para quinta-feira (30 de abril de 2020) – 2 horas-aula. 

 

Conteúdo: Perguntas sobre o livro “A droga da Obediência” de Pedro Bandeira. 

RECADO: 

Como acabamos nossas atividades na apostila, as atividades enviadas a partir 

de agora poderão ser impressas ou copiadas. Todas elas devem ficar arquivadas 

no caderno para posterior avaliação. 

Obrigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 



 

Atividades 

Atenção: Arquivar essas atividades no caderno de Literatura para 

posterior avaliação. Continuação das perguntas sobre o livro. 

5. O enredo do livro conta a história de um grupo de estudantes que 

começa a investigar o desaparecimento de crianças de várias escolas. Eles 

descobrem então, que essas crianças, estavam sendo drogadas e 

capturadas. Segundo o livro, qual o efeito da Droga da Obediência sobre 

esses alunos?  Assinale a alternativa correta: 

a) A droga deixa as crianças mais alertas que o comum. 

b) As crianças ficam em um estado de sono, e ao consumirem a droga, caem 

imediatamente no chão. 

c) Com a droga os alunos obedecem totalmente a qualquer tipo de ordem e 

perdem a capacidade de iniciativa, perdem a vontade própria. 

Leia o trecho a seguir para responder às perguntas abaixo: 

(...) 

 A manhã chegou, iluminada, mas sem jogar nenhuma luz no espírito 

desesperado de Márius Caspérides.  

 Através das vidraças do laboratório de bioquímica dava para avistar todo 

o pátio interno da Pain Control. E foi por ali que Márius Caspérides viu 

caminhando rapidamente, em direção ao laboratório, os três horríveis 

encarregados da segurança da indústria. Caspérides nunca soube como se 

chamavam, mas, para si mesmo, costumava pensar neles como o Coisa, o 

Animal e o Fera, pois pelo jeito, aqueles homens não eram de brincadeira.  

(...)  

A Droga da Obediência, Capítulo 12, p. 54. 

6. Márius Caspérides era: 

(   ) O segurança do Pain Control. 

(   ) O bioquímico e criador da droga. 



(   ) O pai do doutor Q.I. 

 

7. Mário Caspérides era um personagem mal? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________ 

O pessoal da Pain Control havia sido capturado, graças ao trabalho dos 

Karas. Mas doutor Q.I., que sempre se escondia atrás de uma voz metálica 

e um monitor, ainda estava desaparecido. Leia o trecho onde Miguel estava 

prestes a desvendar a verdadeira identidade do doutor Q.I. 

 (...) 

 Miguel aguardou um instante. Seu discurso estava tomando um rumo 

inesperado, e todos os presentes estavam em suspense. 

 _ Eu falei com o Doutor Q.I. somente através daquelas telas de 

comunicação que havia na Pain Control, mas falei. Não foi possível ver o seu 

rosto, porque ele estava sempre na sombra. Nem adiantava tentar reconhecer a 

voz dele, porque o doutro Q.I. usava uma espécie de filtro de som que lhe 

alterava a voz. Era quase como falar com uma máquina. Existe, porém, uma 

característica da personalidade de cada um que é impossível esconder com 

sombras, com filtros de som ou com qualquer outro artifício. Essa característica 

é o pensamento. 

 Aos poucos, um leve mal-estar foi tomando corpo e atingindo a todos 

naquela sala. 

(...)  

A droga da Obediência, p. 120. 

8. Logo após essa fala, Miguel, com sua inteligência, desmascara o Doutor 

Q.I.. Quem era o verdadeiro Doutro Q.I.? 

(   ) Mário Caspérides. 



(   ) Cardoso, diretor do colégio Elite. 

(   ) Detetive Andrade. 

9. Bino era o garoto que oferecia a droga aos alunos dentro do colégio. 

Também fazia parte da Pain Control, e infiltrava-se nas instituições de 

ensino como se fosse um aluno. O que aconteceu com ele quando foi 

capturado? 

(   ) Foi preso. 

(   ) Como era menor de idade, ficou à disposição do Juizado de menores. 

(   ) Fugiu logo após chegar à prisão. 

 

 
 
 
 

CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 29-04 

 

1. Leia o texto a seguir e responda às questões. 
 
Estranhos Acontecimentos 
 
 Chumbinho teve de esperar no escuro, mas a reunião dos quatro Karas, 

improvisada para resolver o problema provocado pelo menino, foi rápida. Não 

havia o que discutir, pois o pirralho descobrira o esconderijo secreto. O jeito era 

continuar a reunião como se Chumbinho fosse um dos Karas. Mais tarde teriam 

de encontrar outro esconderijo e despistar o garoto. Todo o esquema de 

segurança dos Karas teria de ser alterado, as rotinas revistas, os códigos 

secretos modificados. Diabo! Ia ser uma mão-de-obra danada. Raio de moleque! 

(...)  

 

A Droga da Obediência, Capítulo 2, p. 11. 

 

1. O trecho acima trata-se do livro A Droga da Obediência. Assinale abaixo 

o nome do autor que o escreveu. 



a) Miguel de Cervantes. 

b) Ana Maria Machado. 

c) Pedro Bandeira. 

d) Joaquim Manuel de Macedo. 

 

2. Segundo o trecho, por que o grupo de estudantes Os Karas queria 

despistar Chumbinho? Explique. 

Porque Chumbinho, além de não fazer parte da equipe, não era de 

confiança para o grupo e poderia estragar toda a organização. 

3. Assinale somente o nome dos integrantes do grupo Os Karas. 

(  x ) Magrí        (  x ) Calu       (  x ) Crânio      (  x ) Miguel     (   ) Doutor Q.I.     (    

) Bronca  

 

4. Relacione os personagens do livro A Droga da Obediência às suas 

respectivas características. 

( a ) Calu     ( b ) Magrí    ( c ) Crânio     ( d ) Miguel     

(  b ) A única menina do grupo, ágil, melhor jogadora de vôlei do colégio Elite. 

( d  ) O líder do grupo, personalidade protetora, é o garoto quem dita as regras e 

toma as decisões. 

( c ) Jovem gênio do colégio Elite, extremamente inteligente, possui um raciocínio 

Rápido e admirável. 

(  a ) Ótimo ator, participava do teatro da escola e era o ator principal da peça. 

 

 

 

 


