NOME:______________________________________________3ª SEMANA

ATIVIDADE PRPOSTA PARA 7° ANO
Leia o texto abaixo e responda o que se pede:
PANDORA
Num tempo distante, os homens dominaram a dádiva do fogo, graças a
Prometeu, tornando melhor a vida na Terra.
Mas diante daquela afronta, a ira de Zeus não teve limites, e ele resolve
então punir os homens.
Ordenou a Hefesto que moldasse uma mulher de barro, tão linda quanto
uma verdadeira deusa, que lhe desse voz e movimento e que seus olhos
inspirassem um encanto divino.
A deusa Atena teceu-lhe uma belíssima roupa, as três Graças a
cobriram com joias e as Horas a coroaram com uma tiara de perfumadas flores
brancas. Por isso a jovem recebeu o nome de Pandora, que em grego significa
“todas as dádivas”.
No dia seguinte, Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes que,
obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com
isso, a mulher de barro passou a ter uma personalidade dissimulada e
perigosa.
Feito isso, Zeus ordenou a Hermes que entregasse a mulher de
presente a Epimeteu, irmão de Prometeu, um homem ingênuo e lento de
raciocínio.
Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia
recomendado muitas vezes para não aceitar presentes de Zeus; e aceitou-a de
braços abertos.
Certo dia, Pandora viu uma ânfora muito bem lacrada, e assim que se
aproximou dela Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe
recomendara que jamais a abrisse, caso contrário, os espíritos do mal
recairiam sobre eles.
Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher de barro
aumentava; não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu
para abrir o jarro proibido.

Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da
ânfora saíram monstros horríveis: o Mal, a Fome, o Ódio, a Doença, a
Vingança, a Loucura e muitos outros espíritos maléficos…
Quando voltou a lacrar a jarra, conseguiu prender ali um único espírito, a
Esperança.
Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia
planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal
sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando
Prometeu e toda a humanidade.
(ABREU, Ana Rosa.et AL. Contos Tradicionais, Fábulas, Lendas e Mitos. V. 2. Brasilia)

01- Por meio da leitura do texto, é possível inferir algumas características
psicológicas dos personagens apresentados. Dentre as alternativas a seguir,
qual não caracteriza adequadamente o personagem ao qual se refere?
a)
b)
c)
d)

Hermes: obediente.
Epimeteu: ingênuo.
Prometeu: orgulhoso.
Pandora: curiosa.

02- Zeus idealizou Pandora para realizar seu plano de vingança. Para que
tudo saísse conforme planejado, delegou diferentes funções a seus
subordinados. Relacione cada personagem à atividade realizada:
a) Hefesto
b) Atena
c) Horas
d) Hermes
(
) Ensinou Pandora a contar suaves mentiras.
(
) Teceu para Pandora uma belíssima roupa.
(
) Moldou uma mulher de barro, tão linda quanto uma verdadeira deusa
(
) Coroaram Pandora com uma belíssima tiara de perfumadas flores
Brancas.
Releia o parágrafo a seguir para responder às questões de 03, 04 e 05:
“Mas diante daquela afronta, a ira de Zeus não teve limites, e ele resolve então
punir os homens. Ordenou a Hefesto que moldasse uma mulher de barro, tão
linda quanto uma verdadeira deusa, que lhe desse voz e movimento e que
seus olhos inspirassem um encanto divino.”
03- Assinale o nome do personagem ao qual se referem os termos em
destaque no parágrafo lido:
a) Pandora
b) Zeus

c) Hefesto
d) Os homens

04- No parágrafo que você releu, Zeus dá uma ordem a Hefesto, expressa na
narrativa por meio do discurso indireto. Como ficaria a ordem de Zeus se o
autor tivesse optado pelo discurso direto?
05- Ainda no mesmo parágrafo, há uma comparação. Assinale, dentre as
alternativas a seguir, a expressão que indica essa comparação:
a)
b)
c)
d)

“e ele resolve então punir os homens”;
“tão linda quanto uma verdadeira deusa”;
“ordenou a Hefesto que moldasse uma mulher de barro”;
“seus olhos inspirassem um encanto divino”.

06- No trecho: “Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do
interior da ânfora saíram monstros horríveis(...)”. A expressão “Mal” poderia ser
substituída, sem alterar o sentido do texto, por:
a) Assim que;
b) Portanto;
c) Desde que;
d) Certa vez.
07- O que significada o nome “Pandora”?
Leia o conceito de Mito e responda o que se pede:
“Mito é uma narrativa sobre a origem de algo (astros, Terra, homens, plantas,
animais, fogo, água, vento, bem e mal, saúde e doença, morte, instrumentos de
trabalho, raças, guerras, poder).”
08- O mito de Pandora explica a origem de quê?
09- Essa história tem um final feliz para os homens? Explique
10- Você conhece alguma figura mitológica ou algum mito? Qual?
Proposta de Redação:
Reflita sobre os males que assolam o mundo e que deveriam ser exterminados;
Existem formas de fazer com que esses males deixem de existir?
Pensando nisso, escolha um dos muitos problemas que o mundo enfrenta e elabore
uma história, em formato de mito, colocando esse mal de volta na caixa de Pandora, e
o extinguindo do convívio humano. Seja criativo!!
Lembre-se que todo texto precisa ter título, introdução, desenvolvimento e conclusão.
Faça um rascunho, leia-o várias vezes corrigindo os possíveis erros antes de passá-lo
a limpo em seu caderno. Faça um desenho para ilustrar sua história.

Atividades de Matemática
1. Um avião pode transportar 295 passageiros. Em determinado vôo, o avião está
transportando 209 passageiros. Quantas poltronas desse avião não estão ocupadas?

2.Uma indústria, no final de 1991, tinha 10.635 empregados. No inicio de 1992 em
virtude da crise econômica dispensou 1.880 funcionários. Com quantos funcionários a
indústria ficou?
3. Para cobrir o piso de um barracão foram colocados 352 placas de 35 metros
quadrados cada uma. Quantos metros quadrados tem o piso desse barracão?
4. Um livro tem 216 páginas. Quero terminar a leitura desse livro em 18 dias, lendo o
mesmo número de páginas todos os dias. Quantas páginas preciso ler por dia?
5. Escreva a potência representada em cada expressão a seguir e calcule seu valor.
a) dois elevado à sétima potência: ______________________
b) seis elevado à terceira potência: ______________________
c) três elevado à quarta potência: ______________________
d) potência de base 6 e expoente 2: ______________________
e) potência de base 10 e expoente 5: ______________________

6. Comprei um despertador cujo valor é representado pela expressão a seguir.
Descubra esse valor.

7. Sabendo que 3/5 da idade de Roberta é 9 anos, determine a idade de Roberta.
8. Ontem Marta leu 5/9 das paginas de um livro. Hoje ela leu 2/5 das páginas desse
mesmo livro. Que fração das páginas do livro Marta já leu?
9. Na minha cidade, foi feita uma pesquisa sobre o meio de transporte utilizado pelos
alunos para chegarem à escola. Responderam à essa pergunta 2 000 alunos. 42%
responderam que vão de carro, 25% responderam que vão de moto, e o restante de
ônibus. Calcule o valor de cada porcentagem.

