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LITERATURA 3º Ano EM- Profª -Simone 

Atividades para quinta-feira (07 de maio de 2020). 

Que Livro é Esse? - I 
Descubra de qual obra estamos falando lendo a sinopse de cada um. 

1)Uma popular estudante em sua escola vê sua vida mudar ao conhecer um 

misterioso jovem estrangeiro. Determinada a conquistá-lo, ela conta com a 

ajuda de seus amigos para tê-lo. O jovem a despreza, despertando sua tristeza 

e incredulidade. Logo ela descobre o porquê: o rapaz é um vampiro da época 

da renascença e guarda um luto eterno. Mesmo assim, ela ainda tenta por 

conquistá-lo, quando surge uma nova surpresa: um novo vampiro aparece e 

desperta desejos proibidos na jovem. Agora, ela se vê entre dois vampiros que 

a querem: um por amor e outro por diversão. 

Crepúsculo 

Os Sete 

Diários do Vampiro 

Garganta 

O Despertar do Vampiro 

 

2)Um grupo de cinco jovem estudantes se revoltam com o assassinato, 

aparentemente, sem motivo de seu professor. Determinados a descobrir o 

assassino, eles viajam para o Pantanal e se hospedam na casa da tia de um 

deles. Logo descobrem que, além de descobrir o assassino, precisarão 

enfrentar índios agressivos, animais selvagens e traficantes perigosos, esses 

últimos comandados por um terrível mentor conhecido como "Ente". 

 

Missão Secreta na Transamazônica 

Selva de Sangue 

Entre as Árvores do Pantanal 

Pântano de Sangue 



A Terrível Verdade 

 

3)Um anjo guerreiro, para fugir da morte perante terríveis demônios, resolve 

possuir o corpo de um também quase morto traficante de drogas. Com isso, 

ambos se recuperam. Para fugir dos cobradores, o jovem traficante foge para 

sua cidade natal e reencontra o irmão gêmeo. Porém, a pacata cidade viverá 

um verdadeiro inferno: ao possuir o humano, o anjo proclamou a chamada 

Batalha Negra, na qual demônios e anjos guerrearão buscando como prêmio 

final a raça humana. Agora, cabe ao anjo contar com a ajuda de seu exército e 

da chuva para vencer, enquanto a raça humana reza pela sobrevivência. 

Anjos e Demônios 

O Senhor da Chuva 

A Batalha Negra 

O Anjo da Chuva 

A Cidade do Demônio 

 

4)Ultrapassando os limites da ética, um jovem estudante de medicina busca o 

impossível: contruir a vida a partir do que está morto. Com um serviço 

minucioso, Victor constrói um novo ser humano a partir de pedaços de outros 

corpos. Agora, a sua obra o ameaça e exige um novo trabalho: a construção de 

uma noiva para si. O médico resolve montar o ser feminino, mas o destrói 

antes mesmo de concluir. Irritado, o Monstro agora busca sua vingança. 

Frankenstein ou O Moderno Prometeu 

Brincando de Deus 

O Médico e o Monstro 

A Breve Vida do Monstro 

A Ciência Acima de Deus 

 

5)Na França de 1885, os operários da mina de carvão enfrentam a miséria e a 

fome. Vivendo precariamente, buscam por melhorias em suas vidas, mas 

sempre são oprimidos perante ameaças de seus patrões. Um dia, um jovem 

chega a cidade e se revolta com aquilo. Então, convence os trabalhadores a 

entrarem em greve para que conquistem o que querem. Porém, essa greve é 

somente o início de uma vida pior para os trabalhadores, desencadeando a 

violência e a morte entre os grevistas e suas famílias. 

Nuvem de Carvão 

A Greve 



Morte nas Minas 

As Minas do Rei Salomão 

Germinal 

 

6)Uma jovem refinada da aristocracia colombiana é mordida por um cachorro e 

pega raiva. Como a sociedade vivia sob um surto da doença incurável, ela é 

colocada para viver entre os escravos e sofre com a rejeição dos pais e dos 

demais moradores. Recorrendo-se a feiticeiros e bruxarias, o fato chega aos 

ouvidos da Igreja que obriga o pai da jovem a colocá-la num convento, onde 

poderia se ver livre do demônio. Vivendo encarcerada, a jovem Sierva Maria 

recebe a ajuda do padre Cayetano Delaura. Logo, a ajuda torna-se uma paixão 

descontrolada. 

 

Amor Proibido 

Tentações Diabólicas 

A Filha do Demônio 

Do Amor e Outros Demônios 

Triste Fim de Sierva Maria 

 

7)Num futuro, os seres humanos vivem em cidades controladas por um 

poderoso ditador conhecido como Grande Irmão. O mundo é dividido em três 

regiões que lutam entre si. Nas residências, enormes televisões transmitem 

programação do governo. Além de transmitir para a população, também 

gravam conversas e o ambiente das casas, controlando melhor os moradores. 

Microfones e câmeras estão espalhados por todos os lados, impedindo 

relações perigosas, entre elas relações amorosas. Contudo, um homem e uma 

mulher buscam lutar contra o governo para viverem o amor. 

O Grande Irmão 

Sociedade Secreta 

No Futuro 

1984 

A Revolução dos Bichos 

 

8)Vivendo entre pessoas comuns, uma criança recebe misteriosas cartas de 

uma escola na qual ele tem vaga desde que nasceu. Com a ajuda de um meio 

gigante, o pequeno conhece as maravilhas do mundo da bruxaria e se vê 



diante de uma surpresa: é extramamente conhecido e famoso por ser "o 

menino que sobreviveu". Fazendo novo amigos a cada ano, o jovem bruxo 

enfrentará terríveis inimigos e grandes conspirações para destruir um terrível 

feiticeiro, tão terrível que todos têm medo de dizer seu nome. 

Harry Potter 

As Crônicas de Nárnia 

O Senhor dos Anéis 

As Brumas de Avalon 

O Menino que Viveu 

 

9)Após a morte, um aristocrata resolve escrever suas memórias. Contando os 

fatos mais estranhos, engraçados e românticos de sua vida, o defunto autor 

inicia sua narrativa por sua morte. Com uma forma engraçada de ver o mundo, 

ele desperta o riso no leitor ao misturar sua vida e suas opiniões de uma 

maneira cômica. 

Memórias Sentimentais de João Miramar 

Além do Túmulo 

A Vida de um Defunto 

Memórias Póstumas de Brás Cubas 

A Sete Palmos 

 

10)Dez pessoas são presas em uma ilha aparentemente deserta. Todas 

possuem um mistério em seu passado que ocasionou a morte de alguém. Ao 

passar das horas, as pessoas começam a ser assassinadas conforme um 

verso infantil. Mesmo tentando descobrir a identidade do assassino, as vítimas 

vão sendo eliminadas brutalmente e passam a lutar por suas vidas. Mas o 

assassino apenas quer uma vingança aparentemente sem sentido. 

Ilha do Medo 

História Infantil 

O Caso dos Dez Negrinhos 

As Dez Vítimas 

A Morte na Ilha 

Obs: Qualquer dúvida estou à disposição. 

 

 


