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                              ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor Eliana Vilalva Semana: 09 a 13/08 
Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

Habilidades: 
(EM13LP11) Fazer a curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos e projetos discursivos; 
(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que expressam a posição do enunciador frente àquilo 
que é dito: uso de diferentes modalidades (epistêmica, deôntica e apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais 
que operam como modalizadores (verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções 
ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, entonação etc.) uso de estratégias de 
impessoalização (uso de terceira pessoa e de voz passiva, etc), com vistas ao incremento da compreensão e da 
criticidade e ao manejo adequado desses elementos nos textos produzidos, considerando os contextos de produção; 
(EM13LP06) Analisar os efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de 
determinadas palavras e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua.  
 

Conteúdo: Características da narrativa, figuras de linguagem, elementos coesivos: conjunções. 

Atividade a ser realizada: 

Veja as explicações sobre cada conteúdo, leia os textos e responda as questões propostas. 

O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de 
acontecimentos é contada por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. ... 
Geralmente escrito em prosa, o texto narrativo encontra destaque nos seguintes gêneros: romance, 
novela, conto, crônica e fábulas... 

 
1) Leia o texto a seguir e classifique-o de acordo com o gênero: 
O LOBO E O LEÃO 
 

Um Lobo, que acabara de roubar uma ovelha, depois de refletir por um instante, chegou à conclusão que o 
melhor seria levá-la para longe do curral, para que enfim fosse capaz de servir-se daquela merecida refeição, sem o 
indesejado risco de ser interrompido por alguém. 

No entanto, contrariando a sua vontade, seus planos bruscamente mudaram de rumo, quando, no caminho, 

ele cruzou com um poderoso Leão, que sem muita conversa, de um só bote, lhe tomou a ovelha. 

O Lobo, contrariado, mas sempre mantendo uma distância segura do seu oponente, disse em tom injuriado, 

com uma certa dose de ironia: "Você não tem o direito de tomar para si aquilo que por direito me pertence!" 

O Leão, sentindo-se um tanto ultrajado pela audácia do seu concorrente, olhou em volta, mas como o Lobo 

estava longe demais e não valia a pena o inconveniente de persegui-lo apenas para lhe dar uma merecida lição, disse 

com desprezo: "Como pertence a você? Você por acaso a comprou ou, por acaso, terá o pastor lhe dado como 

presente? Por favor, me diga, como você a conseguiu?" 

a) Gênero lírico – crônica. 

b) Gênero épico – anedota. 

c) Gênero narrativo – conto. 

d) Gênero lírico – poema. 

e) Gênero narrativo – fábula. 

 

2) Justifique sua resposta quanto ao gênero do texto anterior. 

 

3) Autorretrato falado 



Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas 

entortadas. 

Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde 

nasci. 

Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 

      aves, pessoas humildes, árvores e rios. 

Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 

      entre pedras e lagartos. 

Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me 

sinto  

      meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou  

      abençoado a garças. 

Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 

      fui salvo. 

Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de 

gado. 

Os bois me recriam.  

Agora eu sou tão ocaso! 

Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 

      coisas inúteis. 

No meu morrer tem uma dor de árvore. 

 

 

Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre dominante. O 

poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um outro gênero. Qual? 

Justifique sua resposta. 

a) Gênero épico. 

b) Gênero poético. 

c) Gênero elegíaco. 

d) Gênero dramático. 

e) Gênero narrativo. 

 

As conjunções são termos usados para ligar duas orações ou palavras de mesmo valor gramatical 
estabelecendo uma relação entre elas. Já as locuções conjuntivas são duas ou mais palavras que 
possuem o valor de conjunção. 

 

4) (PUC-SP) Assinale a alternativa que possa substituir, pela ordem, as partículas de transição dos períodos abaixo, 

sem alterar o significado delas. 

"Em (primeiro lugar), observemos o avô. (Igualmente), lancemos um olhar para a avó. (Também) o pai deve ser 

observado. Todos são altos e morenos. (Consequentemente), a filha também será morena e alta." 

a) primeiramente, ademais, além disso, em suma 

b) acima de tudo, também, analogamente, finalmente 

c) primordialmente, similarmente, segundo, portanto 

d) antes de mais nada, da mesma forma, por outro lado, por conseguinte 

e) sem dúvida, intencionalmente, pelo contrário, com efeito. 

 

5) (Enem-2014) 

Miss Universo: "As pessoas racistas devem procurar ajuda" 

SÃO PAULO - Leila Lopes, de 25 anos, não é a primeira negra a receber a faixa de Miss Universo. A primazia coube a 

Janelle "Penny" Commissiong, de Trinidad e Tobago, vencedora do concurso em 1977. Depois dela vieram Chelsi 

Smith, dos Estados Unidos, em 1995; Wendy Fitzwilliam, também de Trindad e Tobago, em 1998, e Mpule 

Kwelagobe, de Botswana, em 1999. Em 1986, a gaúcha Deise Nunes, que foi a primeira negra a se eleger Miss Brasil, 

ficou em sexto lugar na classificação geral. Ainda assim a estupidez humana faz com que, vez ou outra, surjam 

manifestações preconceituosas como a de um site brasileiro que, às vésperas da competição, e se valendo do 

anonimato de quem o criou, emitiu opiniões do tipo "Como alguém consegue achar uma preta bonita?" Após 

receber o título, a mulher mais linda do mundo - que tem o português como língua materna e também fala 

fluentemente o inglês - disse o que pensa de atitudes como essa e também sobre como sua conquista pode ajudar 

os necessitados de Angola e de outros países. 

COSTA, D. Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 10 set 2011 (adaptado) 

O uso da expressão “ainda assim” presente nesse texto tem como finalidade 

a) criticar o teor das informações fatuais até ali veiculadas. 

b) questionar a validade das ideias apresentadas anteriormente. 

c) comprovar a veracidade das informações expressas anteriormente. 

d) introduzir argumentos que reforçam o que foi dito anteriormente. 

e) enfatizar o contrassenso entre o que é dito antes e o que vem em seguida. 

 



6) Observando o texto norteador da questão 5, diga, com suas palavras qual a intenção/objetivo do autor do texto 

ao escrevê-lo.  

 

7) Em textos como o  ‘Miss Universo: "As pessoas racistas devem procurar ajuda"’ os autores do texto apresentam 

uma opinião sobre determinado texto, mas também apresentam justificativas acerca dessa opinião. Apresente a 

opinião do autor (TESE) e as justificativas que o autor usa para embasar sua opinião (ARGUEMENTOS). 

 

8) (PUC-SP) No período: "Da própria garganta saiu um grito de admiração, que Cirino acompanhou, embora com 

menos entusiasmo", a palavra destacada expressa uma ideia de: 

a) explicação               b) concessão               c) comparação                  d) modo                   e) consequência 

9) (Enem-2010) 

Os filhos de Anna eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, 

malcriados, instantes cada vez mais completos. A estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos 

pagando. Mas o vento batendo nas cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe que se quisesse podia parar e 

enxugar a testa, olhando o calmo horizonte. Como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não 

outras, mas essas apenas. 

LISPECTOR, C. Laços de família. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. 

A autora emprega por duas vezes o conectivo mas no fragmento apresentado. Observando aspectos da organização, 

estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mas 

a) expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto. 

b) quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão, se usado no início da frase. 

c) ocupa posição fixa, sendo inadequado seu uso na abertura da frase. 

d) contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. 

e) assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. 

10) Fuvest-SP) "Podem acusar-me: estou com a consciência tranqüila." Os dois pontos (:) do período acima poderiam 

ser substituídos por vírgula, explicitando-se o nexo entre as duas orações pela conjunção: 

a) portanto                      b) e                     c) como                  d) pois                    e) embora 

 

Chamamos de figura de linguagem os recursos expressivos empregados para gerar efeitos nos 
discursos, ampliando a ideia que se pretende passar e que não seria possível com o uso restrito e literal 
das palavras. 

10) Indique as alternativas que apresentam a figura de linguagem personificação, também chamada de prosopopeia. 

a) as pedras humilham 

b) os confetes festejam 

c) os diários contam segredos 

d) os copos celebram as alegrias 

e) a floresta clama por piedade 

11) Indique em quais alternativas foram usadas metáforas e em quais foram usadas comparações. 

a) Ele é simplesmente um deus grego. 

b) Ele é bonito como um deus grego. 

c) Suas palavras são doces da minha infância. 

d) Age como um burro! 

e) Aquele homem é um burro. 

 

12) São exemplos de catacrese:  

a) cabeça do alfinete, fio de óleo, corpo do texto. 

b) olhos frios, tristeza de cheiro, brisa doce. 

c) pulmão do mundo, cidade maravilhosa, ouro negro. 

d) a nuvem chora, a noite celebra, vida cruel. 

e) O cavaleiro, muito cavalheiro, ajudou a moça a descer do cavalo. 

 



 

                                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
       ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
Disciplina Arte  Série: 1ª A,B,C 

Professor Maria Luzia Semana: 9 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

Habilidades: EM13LGG103-Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir 
criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais). 
Conteúdo: As linguagens das linguagens artísticas   
Atividade a ser realizada: Revisão dos conceitos de artes visuais, música, teatro e dança e os elementos 
constituintes das linguagens. 

O QUE SÃO LINGUAGENS ARTÍSTICAS?  
É a forma de representar a arte através de várias linguagens. Como exemplo;expressão corporal, 
expressão musical, verbal, e outras expressões. Através da arte comunicar-se com o indivíduo. 
 
As Linguagens Artísticas são: 
1)   Linguagem Visual que são: todos os estilos de desenhos, pinturas, esculturas, arquitetura, artesanato, 
fotografia, designer, grafite,web art,etc. 
Atualmente, podemos encontrar diversos tipo de artes;  
Colagens, Arte urbana, instalações artística, performances, Arte corporal (body art), história em quadrinhos, 
artes decorativas, Arte multimídia, Desingn gráfico de produtor e moda. 

Elementos das artes visuais: O Ponto , a linha , a forma, a cor, a textura,  o plano, a superficie, o volume, 
relação entre figura e fundo.  

2)   Linguagem Musical- São todos os estilos de músicas:  
Estilo musical trata de personalidade , é o que difere um músico do outro, um compositor do outro. É algo 
que está atrelado aos ritmos, à melodia, à harmonia, à forma de tocar e outros elementos. Como você vai 
entender melhor logo mais, artistas de um mesmo Gênero musical podem ter estilos bem diferentes; 
Samba,Frevo,Maracatu,Forró,Baião,Xote,xaxado,coco,ludun, maxixe, bossa nova, rock, valsa, jazz, hip hop, 
MPB,Sertanejo,Sertanejo Universitário etc. 
3)   Linguagem Corporal:Todos os estilos de danças. 
Balé,forró, Dança de Salão, Dança Sênior, Samba, Salsa, Baião, Xote, Xaxado, danças folcloricas, Valsa, Rock, 
Dança Contemporânea, Dança do Ventre,Frevo,Maracatu,Jazz, Coco, Lundu, Maxixe, Bossa nova, Dança do 
ventre, Frevo, Hip Hop.    
4)   LINGUAGEM TEATRAL 

São todos os estilos deTeatro. 

-  Teatro Folclórico 

-  Teatro Religioso 

-  Teatro clássico 

-  Teatro moderno 

-  Teatro Contemporâneo 

 5)   LINGUAGEM AUDIO VISUAL 

-  Cinema 
-  Vídeos em geral 



-  Cinema clássico 
-  Cinema religioso 
-  novelas 

-  vídeos gravados em celulares etc. 
  

CARNAVAL 

 
O CARNAVAL é uma arte que se originou na antiga Grécia 30.000aC,através dos cultos Dionisíacos. Em 
homenagem ao Deus Dionisío. O Deus Dionísio era o Deus da Fertilidade e da agricultura e o povo grego 
acreditava que se não houvesse uma homenagem a este Deus o mesmo poderia vingar-se e não abençoa-
los com afertilidade da terra. Portanto o povo grego todos os anos durante três dias passou á homenagear 
o Deus Dionísio através de festas com músicas, danças, teatro, etc. 
No Brasil o Carnaval chegou com os Portugueses que tinham o hábto de comemorar o carnaval e passou 
para os brasileiros este costume que se espalhou pelo mundo. 
No carnaval as Linguagens Artísticas são desenvolvidas de forma rica culturalmente principalmente aqui 
no Brasil. As Linguagens Musicais, Teatrais,Corporais e Visuais são mostradas através dos Desfiles das 
Escolas de Samba, Desfiles de Maracatu,Frevo,Dança do Boi,etc. 
 
ATIVIDADES  

1) Observe a imagem abaixo e identifique: 

 

A)  È arte ? 
B)  Qual estilo de arte? 
C)   É contemporâneo? 
D)   Qual linguagem artística esta imagem representa?  
E)   Tem musicalidade na arte? 
F)   É fotografia? 
G)  A fotografia está inserida em qual linguagem? 
H) Transforme essa imagem em um desenho, usando linhas e estilizando as formas dos corpos. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 



                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS) 

  

Disciplina Educação Física  Série:  1° 

Professor Junior  Semana: de 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

  

Habilidade: Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em 

textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais). 

Conteúdo: Ginástica para condicionamento e supervisão da saúde.  

Atividade a ser realizada: 

Descreva em seu caderno de Educação Física, quais os elementos relacionados à saúde que podemos 

acrescentar à atividade física, para obter uma boa estética corporal, qualidade de vida e manutenção da 

saúde. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E.E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

 
                                          ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 

Disciplina Língua Inglesa Série: 1ª A, B e C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 09 a 13/08 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: Usar formas verbais do presente simples e do passado simples em um texto em um texto 

informativo. 

Conteúdo: Verbos no “Simple Present” e “Simple Past” 

Atividade a ser realizada: Nesta semana faremos a S.E.I (Semana de Estudos Intensivos) – Retomada de 

Habilidades não contempladas no 2ºBimestre. 

Farei com vocês durante a aula a leitura de um texto curto, que aparece abaixo. 

Iremos localizar os verbos, compreender o texto utilizando estratégias de leitura, localizando as palavras 

cognatas e exercícios de perguntas e respostas completas retomando a conjugação dos verbos no presente 

simples e passado simples. 

Bom Trabalho! 

Read text and answer the questions. 
 Hello, I am Nick Olson. I’m from the United States, I live in Washington D.C with my mother, my father and 

my two brothers. 

 I go to college with my cousin, Albert. Lessons start at half past eleven in the morning. We always have 

breakfast in his house, at nine o’clock. He studies Japanese Lessons on Mondays and Wednesdays, he likes it so last 

week he invited me to go with him. Japanese Lessons started at past eight. It was interesting and like it but I didn´t 

understand anything it was so funny. After the lessons, I went to a theme park with my brothers, and we ate at a 

restaurant, and then we took an Uber because the theme park isn’t near our house. 

 Last Saturday I had a test, so I couldn’t go out with my friends, because I studied a lot. I was very tired, so my 

mum brought me a pot of yoghurt with cereals because he knows I love it. At night we watched a film, we laughed a 

lot.  

 

1.Faça uma leitura do texto e escreva em seu caderno os verbos indicando se eles estão no  tempo presente ou 

passado e também escreva as palavras cognatas. 

 

2.De acordo com texto associe as perguntas com as respostas. 

1)What time do lessons start?    (      )He studies Japanese   

2)What does his cousin study?    (      )No, he isn´t. 

3)Where did Nick go at half past eight?    (      )yes, he did.  

4)Did he like the Japanese lessons?   (      )He went to a theme part. 

5)Is the theme park near his house?   (      )It starts at half past eleven. 

6)What did he do with his mum the last Saturday? (      )They watched a film.    

  

   


