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ESPANHOL

01. Circule en el texto dos (2) palabras que aparezcan en diminutivo.

Cacita - pequeñitos

02. Señala V para las alternativas verdaderas y F para las falsas.

a).- La salud del mundo depende de todos nosotros (   V   )

b).- El ejemplo de los adultos no afecta el amor de los niños por la naturaleza. (  F   )

c).- Debemos evitar el contacto con la naturaleza. (   F  )

d).- Ahorrar agua es una forma de enseñar nuestro amor por la naturaleza a los niños (   V   )

03.-  Completa las siguientes informaciones:

a) Los  diminutivos y los  aumentativos son palabras capaces de conferir  al  texto un carácter

efectivo, peyorativo, de emoción. Su formación ocurre por medio del incremento de sufijos. 

04.-  Pase las palabras siguientes para el aumentativo:

a).Plato: _________________________ c). Gato: _________________________

b).Silla: _________________________ d). Cuchara: _______________________

05.-  Pase las palabras siguientes para el diminutivo:

a).Joven: _________________________ c). Gato: _________________________

b).Café: _________________________ d). Silla: __________________________

06.- Traduzca al portugués las siguientes frases

a). Bermuda a cuadros: _________________________________________________________

b). Falda de lana: _____________________________________________________________

c). Pantalón a rayas: _______________________________________________________

d). Sombrero de cuero: _________________________________________________________ 

1º trimestre

Gatón Platón 

Sillón Cucharón 

GatitoJovencito / Jovencillo

SillitaCafecito

Bermuda xadrez

Saia de lã

Calca de listra

Chapéu de coro 



07.-  Identifica los siguientes colores 

           A                    B                   C                    D                   E                  F                   G

A) Blanco B) Negro C) Amarillo D) Azul 

E) Rojo F) Verde G) Morado

08.-  Identifica los siguientes prendas de vestir:

______________         ______________      _____________           ______________

09.-  ¿Eres un joven a la moda? Escribe sobre las ropas que usas y si sigues algún estilo. 
Comenta sobre tus colores favoritos.

Resposta pessoal
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

10.- En psicología del color ¿Qué representan los colores cálidos y los colores fríos? 

a). Colores cálidos: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b). Colores frios: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

HISTÓRIA

QUESTÃO 1
O bandeirantismo foi a principal atividade desenvolvida pela província de São Paulo após a queda
do preço do açúcar no mercado internacional.

QUESTÃO 2
A necessidade de preservação do território nacional frente as possíveis invasões estrangeiras, fez
com que Portugal desenvolvesse, no Brasil, uma forma de ocupação que se baseava no plantio de
cana de açúcar,  voltada para  o mercado externo e baseada na mão de obra escrava que era
extremamente lucrativa.

Calcetín Falda CamisaGuantes

Pasión, felicidad, fuerza, entusiasmo y energía. 

Calma, estabilidad, profesionalismo, honradez. 



QUESTÃO 3
Além da dificuldade de aprisionamento dos indígenas que tinham dificuldade de se adaptar a rotina
de trabalho nas lavouras, o tráfico internacional de escravos era extremamente lucrativo, fazendo
com que Portugal implementasse este último.

QUESTÃO 4
Maior proximidade com o continente europeu e principalmente um solo extremamente fértil ao cultivo
de gêneros tropicais, o que favorecia ao plantio de cana de açúcar.

QUESTÃO 5
Portugal visava, além da ocupação territorial advinda com a implementação da lavoura açucareira,
desenvolver uma atividade econômica de grande potencial  que justificasse os investimentos e a
ocupação do território brasileiro.

QUESTÃO 6
Foi o período de união entre as coroas Portuguesa e Espanhola durante os anos de 1580-1640.

QUESTÃO 7
Os holandeses foram os principais responsáveis pelo financiamento da montagem do sistema de
cana de açúcar no nordeste brasileiro. Após se tornarem independentes do domínio espanhol, suas
comunicações  com  o  nordeste  brasileiro  foram  cortadas.  Nesse  contexto,  os  holandeses,  ao
invadirem o Brasil, visavam o controle das áreas de produção açucareira, o monopólio do tráfico de
escravos e a recuperação dos investimentos feitos no nordeste brasileiro.

QUESTÃO 8
Produção  de  cana  de  açúcar  e  exploração  da  mão de  obra  escravista.  Essas  duas  atividades
representam os dois principais eixos econômicos do Brasil colonial até a descoberta do ouro. Foram
responsáveis pela formação da própria colônia.

QUESTÃO 9
Exploração da pecuária, que constituía uma atividade subsidiária da plantação de cana de açúcar e,
principalmente, a descoberta de ouro na região central do país a partir da década de 1790.

QUESTÃO 10
Oriundos de uma capitania pobre, os bandeirantes foram os primeiros grandes desbravadores do
interior brasileiro, responsáveis pela descoberta do ouro e, consequentemente, pela ocupação da
região central do Brasil.


