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SEGUE 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA 25 
08/09/2021 A 10/09/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 7º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 13/09/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

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. 

Leia o texto abaixo 

 
 

Anta Jasmim é solta na Reserva Ecológica de Guapiaçu 

Espécie foi considerada extinta no início do século 20 

 
 

A anta Jasmim foi solta hoje (29) na Reserva Ecológica de Guapiaçu (Regua), no 

município fluminense de Cachoeiras de Macacu, onde passará a viver livre. Em movimento de 

preservação da espécie, o Zoológico de Guarulhos doou o animal para a reserva, onde desde o 
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último mês de agosto Jasimim esteve em área de aclimatação de um hectare. A espécie chegou a 

ser considerada extinta no início do século 20, devido à caça predatória. 

A coordenadora executiva do Projeto Guapiaçu, da Regua, Gabriela Viana, disse 

à Agência Brasil que Jasmim, filha das antas Antônia e Antenor, que permanecem no 

zoológico privado de Guarulhos, vai continuar recebendo alimentos até que aprenda a viver 

junto com outros animais da sua espécie Tapirus terrestris que estão vivendo nessa floresta do 

estado do Rio de Janeiro. “Ela já começa a descobrir alimentos na natureza que consegue 

buscar. A ideia é que ela aprenda a viver por si só”, disse Gabriela. O Projeto Guapiaçu vai 

monitorar Jasmim por meio de colar de telemetria. 

A equipe do Projeto Refauna, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), vai 

ficar acompanhando Jasmim, que terá livre acesso ao viveiro de aclimatação onde permaneceu 

nos últimos 60 dias. Gabriela informou que a equipe vai retirar aos poucos o alimento que é 

fornecido, para que ela não sinta nenhuma deficiência nutricional. “Ela vai se enturmar com os 

outros e a gente espera que tenham logo mais filhotes”, externou a coordenadora executiva do 

Projeto Guapiaçu. 

 
Alana Gandra. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. (Fragmento). Acesso em: 29 

de outubro de 2020. 

 
Questão 1 – Identifique o objetivo do texto: 

( ) noticiar um fato. 

( ) contar uma história. 

( ) dar uma orientação. 

Questão 2 – No segmento “[...] o Zoológico de Guarulhos doou o animal para a reserva 

[...]”, uma expressão retoma a anta Jasmim. Identifique essa expressão: 

 

Questão 3 – No período “A espécie chegou a ser considerada extinta no início do 

século 20, devido à caça predatória.”, a parte sublinhada indica: 

( ) uma causa. 

( ) uma condição. 

( ) uma consequência. 

Questão 4 – O trecho “filha das antas Antônia e Antenor” apresenta Jasmim. Por isso, 

ele desempenha a função de: 

( ) sujeito. 

( ) aposto. 

( ) vocativo. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-10/anta-jasmim-e-solta-na-reserva-ecologica-de-guapiacu


Questão 5 – Releia esta passagem do texto: “O Projeto Guapiaçu vai monitorar Jasmim 

por meio de colar de telemetria.” 

A locução, que exprime a ação do Projeto Guapiaçu, equivale ao verbo: 

( ) “monitorou”. 

( ) “monitora”. 

( ) “monitorará”. 


