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Conteúdo: Volume 4 – “Conviver”. Parábola. 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 01 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

4º Bimestre 

 

 

Volume 4 – “Conviver” 



1. Ler as páginas de abertura da apostila volume 4 “Conviver”. 

2. Ler a parábola da página 18 “A história dos porcos-espinhos”. 

3. Responder à página 19. 

Correção referente ao dia 30-09 

  

1. Texto Base 1 

Leia o trecho e responda ao que se pede. 

      Se a cachorra Baleia estivesse viva, iria regalar-se. Por que seria que o coração dele 
se apertava? Coitadinha da cadela. Matara-a forçado, por causa da moléstia.  

Referência 1 
RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2013. Fragmento.  

Enunciado 
No trecho da obra Vidas secas, de Graciliano Ramos, o verbo “estar” foi conjugado no  

A) 
futuro do subjuntivo.  

B) 
pretérito perfeito do indicativo. 

C) 
pretérito imperfeito do indicativo.  

 D) 
pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 
2. Texto Base 1 

Romeu e Julieta 
Ato IV – Cena I 

(Verona. Cela de Frei Lourenço.) 

         JULIETA – Oh! Fecha a porta logo! E, após a teres fechado, vem também chorar 
comigo. Já não há esperança nem remédio, não há socorro algum. 
       FREI LOURENÇO – O, Julieta! Já sei do teu desgosto. Ele ultrapassa de muito meus 
espíritos. Disseram-me que vais casar na quinta-feira próxima com o Conde Páris, sem que 
nada possa adiar a cerimônia. 

Referência 1 
SHAKESPEARE. Romeu e Julieta. Disponível em: <http://www.ebooks- 

brasil.org/adobeebook/romeuejulieta.pdf>. Acesso em: 29 mar. 2015. 

Enunciado 
Identifique a alternativa que apresente um verbo no modo subjuntivo: 

A) 
sei. 



B) 
ultrapassa. 

C) 
disseram. 

D) 
adiar. 

 E) 
possa. 

3. Enunciado 
Leia o fragmento da canção Tocando em frente, de Almir Sater e Ricardo Teixeira, e 
responda à questão. 

[...] 

É preciso amor 

Pra poder pulsar. 

É preciso paz pra poder sorrir. 

É preciso a chuva para florir. 

[...] 

SATER, Almir; TEIXEIRA, Renato. Tocando em frente. Disponível em: . Acesso em: dez. 
2016. (Fragmento) 

Caso o autor optasse pela construção, nos dois primeiros versos, "É preciso amor para 
que pulse [...]", para manter o paralelismo na estrofe toda, qual seria a nova forma do 
terceiro verso? 

 A) 
“[...] É preciso paz para que sorria. [...]” 

B) 
“[...] É preciso paz para que sorriu. [...]” 

C) 
“[...] É preciso paz para que sorrira. [...]” 

D) 
“[...] É preciso paz para que sorriria. [...]” 

E) 
“[...] É preciso paz para que sorrisse. [...]” 

 

 



 

 

 

 

 

 


