
 

 

Aluno (a): _________________________________________________________________________ 

Data: 26 de março de 2020 

Prof (a): __________________________________________ 

 

     Vamos interpretar um Conto de 

suspense! 

A galáxia mal-assombrada  

Era um dia de domingo e o sol brilhava radiante na Terra. Eu estava 

viajando com meu fiel foguete pelo espaço sideral. Eu estava ansiosa para 

atravessar a galáxia 2.000 (dois mil) , mas quanto a quanto tempo eu estava para realizar 

essa missão e entrar no planeta Júpiter? Quanto tempo eu iria aguardar aquela mágoa de 

viver sempre sonhando com um mundo desconhecidom, que eu conhecia sem conhecer ou 

ainda iria descobrir? 

Era um objetivo a alcançar, uma meta minha e do meu mundo inteiro a perseguir. 

Como iam estar meu pai, minha mãe, minha irmã e minha cachorrinha Piccola? Ao pensar 

em tudo isso, liguei o piloto automático e adormeci.   

De repente uma luz! Meu Paizinho... que luz é essa? Acordei com aquela luz 

vermelha, que tinha no computador central da nave. Mas como? Ela ainda estava voando! 

Liguei o ultrarraio espião externo e logo apareceu na tela, a imagem de uma superfantasma 

verde... 

  Foi  naquele momento que descobri que estava atravessando a galáxia 2.000, rumo 

a Júpiter. Os fantasmas ainda insistiam em penetrar por dentro da nave, porém eu não podia 

esquecer o meu objetivo (chegar a Júpiter). Dei força total à nave e fui me aproximando do 

planeta. Quase chegando, fui interrompida por uma superteia elástica de aranha, que me 

mandou direto à Terra , na cidaded de UR. 

As tentativas de chegar a Júpiter ainda continuavam, mas pensando bem, eu não 

queria  ir mesmo conhecer a aranha que fez aquele teia! 

 

01. Por onde a personagem da história viajava? 

_________________________________________________________________________ 

 

02. Qual a mágoa que ela guardava? 

_________________________________________________________________________ 

 

03. O que fez a personagem acordar? 

_________________________________________________________________________________________ 

 



 

04. O que a luz vermelha indicava? 

_________________________________________________________________________ 

 

05. O que interrompeu a nave, quando ela se aproximou do planeta? 

_________________________________________________________________________________________ 
 

 

06. Sobre CONTO DE SUSPENSE, pesquise as características desse tipo de texto e 

escreva-as: 

CONTO DE SUSPENSE 
CARACTERÍSTICAS 

 
 

 

 

 

 

 

Um pouco de ortografia  - Esa ou Eza? 

 Os sufixos EZ, EZA formam substantivos. 

Exemplo: belo- beleza; esperto – esperteza... 

 Os sufixos ÊS, ESA formam adjetivos. 

Exemplo: portuguesa, princesa, chinesa... 

Vamos praticar! 

07. Complete as palavras com esa ou eza. Para confirmar se estão corretas, consulte o 

dicionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vamos estudar um pouco de História! 

08.  Conheça alguns profissionais que estudam nosso passado. Para começar, pesquise o 

que fazem: 

 

a) Os historiadores 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) Os arqueólogos 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c) Os paleontólogos  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

09. A arqueologia é uma ciência voltada, precisamente, ao estudo do mundo material ligado 

à vida em sociedade. Para sabermos mais sobre essa ciência, pesquise e escreva: 

 

a) O que são vestígios? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

b) O que são fósseis? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

#juntossomosmaisfortes 

 

 



 

10. Leia sobre o primeiro fóssil humano encontrado no Brasil: 

 

 

 

 

 

 

 

No Brasil, foi encontrado um dos mais importantes itens da arqueologia que 
ajudaram a compor a pré-história americana. Esse fato aconteceu no início da década de 70, 
mais precisamente, em 1974, em um sítio arqueológico denominado de Lapa Vermelha, 
localizado na cidade mineira de Pedro Leopoldo. A responsável pela escavação e pesquisa 
foi a equipe da arqueóloga Annete Laming-Emperaire. Nas escavações foi encontrado um 
crânio humano, logo foi comprovado que se tratava de uma pessoa do sexo feminino, 
chamada pela equipe de Luzia. Após análises do crânio, foi constatado que ela teria morrido 
há aproximadamente 11 mil anos. 

O mais intrigante não era a idade do crânio, e sim sua origem, o Dr. Richard Neave, 
da Universidade inglesa de Manchester, desenvolveu um trabalho de reconstrução do crânio 
de Luzia e constatou uma enorme semelhança com os traços negroides (dos povos 
africanos).  

 
11. Por que é importante estudar os fósseis? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recebam o nosso abraço à distância! Até breve! 

Amo vocês!  
 

 


