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Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Resolver as páginas 64 e 65 sobre Formação de palavras. 

  

Correção referente ao dia 26-10 – Apostila volume 4 

Pág. 59 

Atividade 7: Segundo o  autor, o filme seria mais  interessante caso tivesse  explorado a questão dos  

objetos “pobres”, feios e  improvisados, dialogando,  dessa forma, diretamente  com as famílias de 



baixa renda. 
Atividade 8: Sim, a nota  atribuída ao filme pelo  resenhista é coerente com  as observações feitas,  tendo 

em vista que ele  apresenta inúmeros pontos  negativos da produção e apenas alguns poucos  destaques 

positivos, como  os recursos visuais. Desse  modo, as três estrelas  atribuídas ao filme  confirmam a opinião 

de que  a produção apresenta mais  defeitos que qualidades. 
Atividade 9: Resposta  pessoal. Provavelmente  o aluno que ainda não  assistiu ao filme não 

manifestará muito interesse  em assistir, já que a  resenha apresenta muitos  pontos negativos sobre 
a produção. Quanto aos  alunos que já assistiram  ao filme, estes devem  concordar ou discordar  das 

opiniões apresentadas  na resenha. 
Atividade 10: O texto é  mais subjetivo, porque  apresenta, principalmente,  a opinião do autor sobre o  

filme Toy Story 4, embora  faça referência a aspectos  objetivos como o enredo. 

 

Pág. 63 

Atividade 1: PD/PD/PC/  PD/PP/PP. 
Atividade 2a: Prefixo in- e  sufixo -idade = formação  por prefixação e sufixação. 
Atividade 2b: Prefixo des- =  formação por prefixação. 
Atividade 2c: Sufixo –ismo = formação por sufixação. 
Atividade 2d: Prefixo en-  e sufixo -ecer = formação  parassintética. 
Atividade 2e: Prefixo re- =  formação por prefixação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


