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INTERPRETAÇÃO ORAL 

 

Ler e interpretar oralmente as questões propostas de interpretação para debatermos 

durante aula online (não precisa de registro):  

 

1) Observe a tirinha: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Qual o motivo do Cebolinha ficar tão irritado? 

b) No último quadrinho, os peixes se referem ao Cebolinha como lixeiro. Por que eles se referem 

ao Cebolinha assim?  

c) Analisando o último quadrinho, percebemos que o fundo do rio será muito sujo e poluído. 

Como podemos fazer para que essa situação não aconteça mais? 

 

2) Observe que a tirinha abaixo está em branco. Ajude a Mafalda a explicar para o seu 

ursinho os cuidados que devemos ter com o planeta Terra.  
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3) Analise o infográfico abaixo e depois faça o que se pede: 

 

a) Analisando o infográfico acima, qual das atividades irá utilizar mais água em 2050? Em quanto 

crescerá a porcentagem dessa atividade? 

b) Qual atividade terá o maior % (percentual) aumentado em 2050? 

c) E você na sua casa, que ações realiza para economizar água? 

 

 

4) Dê as informações que se pede sobre o nosso planeta: 
 

a) Nome: 

b) Forma:  

c) Posição no Sistema Solar: 

d) Satélite natural: 

e) Movimento que dura 24 horas dando origem aos dias e as noites: 

f) Movimento que dura 1 ano dando origem às estações do ano: 

g) Principal paralelo que divide a Terra ao meio: 
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5) Observe a imagem e responda. 

 
a) Qual é o alerta que o cartaz faz? 

 

b) Quais são as causas das queimadas? 

 

c) Quais são as consequências das queimadas? 

 

d) Explique a frase: Proteja o meio ambiente, sua casa e sua vida. 


