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1) A) Os jesuítas produziam peças teatrais com a finalidade de catequizar os índios.  

 

2) A) No Brasil, para o Brasil, ao Brasil, cá 

B) Logo após o Descobrimento, naquela época, sempre. 
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3) Ozzy não gosta de nada que envolva higiene; por isso, odeia tomar banho. 
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4) A) Há advérbios de lugar: a caminho do colégio, na fila do cinema, etc. 

B) Saber onde as crianças desapareceram pode ajudar a encontrá-las. 

C) Há advérbios de tempo: na hora de tomar banho. 

 

5) Não. No 2º, 4º e 6º quadrinhos, sumir significa “desaparecer”. No último quadrinho, tem 

sentido de “fugir”, “escapar”. 
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6) A) O que o Cascão bebe e se ele toma banho ou não. 

B) Esclarecer se Cascão já tomou banho e o que ele bebe. 

C) Em 1963, no Dia  das Mães, depois de um apelo da sua, 20 anos depois, pela primeira vez, 

na ocasião. 

D) No chuveiro, dentro d` água, no banho. 

E) Os advérbios de tempo e lugar são importantes para informar quando e onde Cascão se 

molhou ou tomou banho. 
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7) Resposta pessoal. 
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6) Respostas pessoais. 
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8) a) Significa que o país reconhece a existência e a importância de diversos grupos nacionais 

dentro do território boliviano. 

b) O reconhecimento do direito de uma comunidade do povo Guarani formar um governo 

autônomo na região que ocupa. 
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9) Resposta pessoal. Sugestão de resposta: As mulheres utilizam técnicas de seus ancestrais, 

que foram repassadas de geração a geração, mantendo assim, uma tradição cultural antiga.  

 

10) Resposta pessoal. 

 


