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Instruções 

Desenvolvam as atividades para serem entregues no retorno às aulas de modo que os 
professores as avaliem. 

Tendo a possibilidade, imprimir as tarefas para realizá-las. 

Caso não possa imprimir, fazer em qualquer tipo de papel só enumerando os exercícios, sem 
precisar copiar os enunciados e figuras. 

 

                 Felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando 
inutilmente. "O amor que ainda não se definiu é como uma melodia do desenho 
incerto: deixa o coração a um tempo alegre e perturbado e tem o encanto fugidio e 
misterioso de uma música ao longe." "Ninguém deve culpar-se pelo que sente, não 
somos responsáveis pelo que nosso corpo deseja, mas sim, pelo que fizemos com 
ele." " O amor está mais perto do ódio do que a gente geralmente supõe . São o 
verso e o reverso da mesma moeda de paixão. O oposto do amor não é o ódio, 
mas a indiferença... " " O destino conduz os que querem ser conduzidos e arrasta 
os que não querem Eu tenho andado mais ou menos de arrasto Nem sempre 
quero ir para onde o destino me leva." "Em geral quando termino um livro 
encontro-me numa confusão de sentimentos, um misto de alegria, alívio e vaga 
tristeza. Relendo a obra mais tarde, quase sempre penso ‘Não era bem isto o que 
queria dizer’. " A vida começa todos os dias ." " Buenas e me espalho! Nos 
pequenos dou de prancha, nos grandes dou de talho!" "A gente nunca sabe do que 
as pessoas são capazes." Érico Veríssimo   

1. Por que o autor diz que o amor e o ódio estão mais próximos do que se pensa?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2 .Por que a indiferença seria pior que o ódio? Dê exemplos.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Segundo o autor o amor deixa a pessoa alegre e perturbada. Você concorda 
com essa ideia? Por quê?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4 Conjugue os verbos NOS TEMPOS  do MODO INDICATIVO 

pedidos abaixo 

( A PARTIR DA PÁGINA 128 DA GRAMÁTICA) 

     PÔR  Pretérito Perfeito                 VIR   Futuro do Pretérito     IR  Pretérito 
Imperfeito             

 

Eu 

  

 

Tu 

  

 

Ele 

  

 

Nós 

  

 

Vós 

  

 

Eles 

  

 

 


