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Atividades do livro conforme solicitado no áudio 

Texto complementar abaixo + atividade  
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Material complementar de Português 

Revisão de português 

 
1. Identifique o verbo das frases e relacione as colunas de acordo com o que indicam: 
 

A – Ação           B – Estado           C – Fenômeno da natureza 
 
1. (   ) O homem está nervoso.      2. (   ) Ele fechou os olhos.                     3. (   ) Choveu muito.  

4. (   ) Que desejam vocês?           5. (   ) Ele fez uma pergunta                  6. (   ) Ela parece triste. 

7. (   ) Anoiteceu rapidamente.     8. (   ) O menino levantou a cabeça. 

9. (   ) O aluno ficou nervoso.              10. (   ) Faz muito calor nesta época do ano. 

 
 
2. Informe o tempo, a pessoa (1a. 2a. 3a.) e o número (singular ou plural) de cada verbo das frases seguintes: 
 
1. A festa começou. _______________________________________________ 

2. Lemos muito. __________________________________________________ 

3. Todos se divertiram. ____________________________________________ 

4. Tu ouviste umas vozes? _________________________________________ 

5. Irei a Recife. __________________________________________________ 
 
 
3. Empregue uma das formas verbais sugeridas entre parênteses, de acordo com a pessoa gramatical existente 
na frase: 
 
1. Eu ______________sozinho. (sairemos, sairei) 

2. Ela e Maria ______________. (viajou, viajaram) 

3. Eu e tu _____________ livros . ( comprei, compramos) 

4. Nós _______________ ao cinema. (iremos, irão) 

5. Tu e ele ____________ a aula? (perdestes, perderam) 

6. Eles ___________ prova. (fazem, fazemos) 

7. A criança _____________ muito. (brincou, brincamos) 

 
 
4. Identifique o modo em que estão empregados os verbos em destaque: 
 
a) Eu irei à praia amanhã. ____________________________________ 

b) Todos trouxeram o material. ________________________________ 

c) Se puderes, vá cedo. ___________________________________ 

d) Acordem, meninos! _________________________________________ 

e) Quando chegares, avisa-me. _______________________________ 

 
 
5. Encontre nas frases abaixo os verbos e escreva em que tempo verbal estão: 
 
a)  Os times de vôlei estarão em quadra neste domingo. __________________________ 

 b) Mariana tem ingresso para o cinema. _____________________________________ 

 c) Eu li o livro que a professora mandou. ______________________________________ 

 d) Ele completou sua coleção. _______________________________________________ 

 e) A professora auxiliou o aluno. _____________________________________________ 

 
 
6. Escreva uma frase com os verbos indicados abaixo: 
 
 esperar (presente):________________________________________________ 



 emprestar (pretérito): _____________________________________________ 

 ganhar (futuro): __________________________________________________ 

 
 
 7. Complete as frases abaixo com adjetivos adequados: 
 
  a) Tenho DVDs _______________________ em casa. 

 b) Mamãe precisa de uma roupa _______________________ para ir ao casamento. 

 c) Não assisti o filme porque ele é _______________________ demais. 

  d) Todos ficaram muito _______________________ com o e-mail. 

  e) O filme era _______________________, por isso fiquei _______________________. 

  f) A partida estava _______________________, mesmo assim eles ganharam. 

  g) Camila ganhou um caderno _______________________ de seu pai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Texto complementar de História 

 

Superáreas culturais 

 Em meados do século XX, o antropólogo Paul Kirchhhof, pesquisador alemão radicado 

no México, propôs o conceito de superáreas culturais com base em informações a respeito de 

povos que habitavam regiões na parte central do continente americano. 

 As superáreas culturais são regiões nas quais diferentes comunidades se 

desenvolveram ao longo do tempo, guardando características culturais específicas. Entre 

essas regiões Paul Kirchhhof identificou a Mesoamérica.  

 

Mesoámerica 

 Havia elementos comuns a toda América, outros exclusivos da Mesoamérica e aqueles 

inexistentes na Mesoamérica. Isto quer dizer que as outras superáreas culturais foram 

delineadas através de comparação com a Mesoamérica. Como elementos comuns a toda a 

América temos o uso do milho, feijão e abóbora. Dois elementos ausentes na Mesoamérica 

que determinam as outras superáreas seriam o uso de armas envenenadas e a linhagem 

matriarca [...]. Exclusividade da Mesoamérica seria o sistema calendário. 

 A região mesoamericana concentrou um grande número de culturas diferentes entre as 

quais havia um universo de relações econômicas, sociais, culturais, políticas, intercâmbio de 

manifestações culturais, tendo como base o comércio, pois nenhuma região conseguia produzir 

todos os elementos necessários à subsistência. 

   A Mesoamérica foi uma realidade histórica, produto de variadas interpretações (de 

intercâmbio, políticas, bélicas, religiosas, etc.) que integraram diversas classes de sistemas. 

[…]. Compreenderia grande parte da zona central do atual país do México, além da Península 

Yucatán, englobando os atuais países: Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e uma 

extensa porção territorial da Guatemala. 

http://repositorio.unb.br/handle/10482/11291 

 

 

Atividade:  

1) De acordo com a sua leitura do texto, o que se pode entender por Mesoamérica? 
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