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SEGUE 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA 24 
30/08/2021 A 03/09/2021 

Leia o texto abaixo: 

A quem pertence? 

 

Perto de Tóquio vivia um grande samurai, já idoso, que se dedicava a ensinar zen aos 

jovens. Apesar de sua idade, corria a lenda de que ainda era capaz de derrotar qualquer 

adversário. 

Certa tarde, um guerreiro conhecido por sua total falta de escrúpulos apareceu por ali. 

Queria derrotar o samurai e aumentar sua fama. 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO 

PROFESSOR(A): MÔNICA SANTOS CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 06/09/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:  

HABILIDADE(S):  (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 
estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e 
suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e 
africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em 
quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, 
dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 
autores. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET COM ACESSO À INTERNET; CADERNO; CANETA, LÁPIS E BORRACHA. 

ORIENTAÇÕES: COPIE OS ENUNCIADOS (OU IMPRIMA) E RESPONDA NO CADERNO; ENVIE FOTO DA TAREFA CONCLUÍDA PARA A 

PROFESSORA (CASO RETIRE A ATIVIDADE NA ESCOLA, ENTREGUE-A NO MESMO LOCAL). 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: de terça a sexta-feira, das 07h00 às 12h20. 



O velho aceitou o desafio e o jovem começou a insultá-lo. Chutou algumas pedras em 

sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou insultos, ofendeu seus ancestrais. Durante horas fez 

tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu impassível. 

No final da tarde, sentindo-se já exausto e humilhado, o impetuoso guerreiro retirou-se. 

Desapontados, os alunos perguntaram ao mestre como ele pudera suportar tanta indignidade. 

 — Se alguém chega até você com um presente, e você não o aceita, a quem pertence o 

presente? 

— A quem tentou entregá-lo. — respondeu um dos discípulos. 

— O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, 

continuam pertencendo a quem os carregava consigo. 

A sua paz interior depende exclusivamente de você. As pessoas não podem lhe tirar a 

calma. Só se você permitir... 

Disponível em: <https://metaforas.com.br/>. 

 

Questão 1 – Segundo o narrador da história, um guerreiro foi ao encontro do grande samurai 

que vivia perto de Tóquio. Por quê? 

(     ) Porque o guerreiro não tinha nenhum escrúpulo.  

(     ) Porque o guerreiro desejava vencer o samurai e aumentar a própria fama.  

(     ) Porque o guerreiro sabia que o samurai, apesar de idoso, poderia derrotar qualquer um. 

Questão 2 – No segmento “O velho aceitou o desafio e o jovem começou a insultá-lo.”, o 

vocábulo “lo” retoma: 

(     ) “O velho”. 

(     ) “o desafio”.  

(     ) “o jovem”.  

Questão 3 – Sublinhe os verbos neste trecho: 

“Chutou algumas pedras em sua direção, cuspiu em seu rosto, gritou insultos, ofendeu seus 

ancestrais.” 

Questão 4 – Os verbos sublinhados anteriormente expressam:  

(     ) ações.  

(     ) estados.  

(     ) características.  

Questão 5 – No período “Durante horas fez tudo para provocá-lo, mas o velho permaneceu 

impassível.”, o termo destacado exprime: 

(     ) um fato que conclui outro.  

(     ) um fato que justifica outro.  

(     ) um fato que se contrasta com outro.  


