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Materia: Lengua Extranjera Portugués – 5° año 

Profesora: Eugenia López 

Contenido Nodal: Actividades de ocio y recreación - 1° Trimestre  

Fecha de presentación: jueves 13 de febrero de 2020 

 

1. Responder: 

a) De acordo com a sua interpretação, o que a frase “Carpe Diem” representa? 

b) O que você acha sobre as pessoas que utilizam essa frase como uma filosofia de 

vida? Por quê? 

c) No seu dia a dia, há tempo para atividades de lazer? Quais são elas? 

d) Você acha que o lazer ajuda a sair da rotina? Explique. 

 

2. Escrever um texto sobre os aspectos positivos e negativos da televisão. 

 

3. Procurar um personagem que se destaque na música, cinema, dança ou pintura no 

Brasil. Escrever um texto sobre ele dando a maior quantidade de informação possível. 

 

4. Substitua a expressão sublinhada pelo pronome adequado:  

a) Igor comprou um carro para passar o Verão no Rio. Ele ...  

b) Ele vai pintar o carro de verde e amarelo para ficar mais bonito. Ele ...  

c) Júlio vai levar sua amiga para pegar onda no Litoral do Paraná. Júlio ...  

d) Ele levou sua amiga para a Ilha do Mel. (Ele...)  

e) Ana Paula levou os livros para estudar durante as férias. (Ana...)  

f) Ela terá que comprar livros novos . (Ela...)  

g) Disse a Susi toda a verdade. (Disse...)  

h) Susi cortou o cabelo para parecer mais jovem neste Verão. (Susi...)  

i) Os ladrões roubaram o carro da Gisele, por isso ela teve que viajar de trem. (Os 

ladrões...)  

j) Eles só vão devolver o carro em março, quando a temporada acabar. (Eles...)  
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k) Se a Márcia tivesse dinheiro compraria uma casa na praia só para passar as férias. (Se 

a Márcia tivesse dinheiro...)  

l) Ela vai comprar um apartamento em Copacabana. (Ela ...)  

m) A Ana Maria pegou o ônibus para viajar a São Paulo. (Ana Maria...)  

n) Leandro comprou um computador novo para o escritório. (Leandro...)  

o) Ninguém tinha convidado Maíra para ir à praia, pois estava sem celular. (Ninguém...)  

p) Para falar com Patrícia , Virgínia resolveu sair cedo. (Para falar...)  

q) Susane canta as músicas do 2° Nível enquanto toma sol. (Susane...)  

r) Danila vai trazer sua filha para conhecer o Instituto. (Danila vai...)  

 


