
 
 

 

 

1 3 L. Portuguesa 5º 

1. Leia o texto a seguir. 
 

Resumo do filme WALL-E 
 

O filme se inicia no ano de 2700, tendo como cenário principal o planeta Terra 
desabitado*. O planeta se transformou num grande depósito de lixo, no qual o 
personagem principal do filme, Wall-E, trabalhava para organizar todo esse entulho, 
sozinho. 

Enquanto isso, os seres humanos se protegiam de toda a sujeira do planeta na 
estação espacial \"Axiom\" e uma máquina foi criada para satisfazer todas as suas 
vontades, sem receber nada em troca. 

Ao longo do filme, percebe-se que os seres humanos que estão a bordo da estação 
espacial estão tão acomodados que são incapazes de se levantar sozinhos ou de se 
locomover sem auxílio de aparelhos especiais. Ficam bastante rechonchudos, pois 
gastam seu tempo somente comendo e fazendo com que os robôs realizem seus desejos 
mais tolos. Além disso, vivem em frente a uma tela que projeta imagens, deixando-os tão 
parados que se tornam incapazes de reconhecer o mundo à sua volta – e também de se 
relacionar com as outras pessoas. Seus antepassados foram incapazes de lutar pelo 
planeta, deixando-o para trás, cheio de entulhos, para continuarem suas vidas 
preguiçosas e cheias de tecnologia. 
 

*desabitado - sem ninguém, abandonado                           
 

Fonte: http://educador.brasilescola.com (Texto adaptado para fins pedagógicos) 
 

2. Após ler o resumo do filme atentamente, responda: 
 

 a) "O filme se inicia no ano de 2700, tendo como cenário principal o planeta Terra 
desabitado." Por qual motivo o planeta Terra estava desabitado? 

  _________________________________________________________________ 
 
 b) Qual era a missão do Wall-E no planeta Terra? 
  _________________________________________________________________ 
 
 • Em que parágrafo encontrou esta resposta? _____________________________ 
 

3. "Ao longo do filme, percebe-se que os seres humanos que estão a bordo da estação 
espacial estão tão acomodados...". Marque com ( X ) a imagem que melhor 
representa esse trecho do texto. 

 

 

 

 
(     )  (     ) 

 
Justifique sua resposta. 
________________________________________________________________________ 
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4. “O filme se inicia no ano de 2700, tendo como cenário principal o planeta Terra 
desabitado.” 

 
 a) Envolva os adjetivos dessa frase. 
 b) Qual é a função dos adjetivos? _________________________________________ 
 
5. Marque ( X ) nas alternativas que mostram as consequências causadas pelas atitudes 

dos humanos. 
 

 (     ) Conversavam bastante uns com os outros. 
 (     ) Paravam em frente a uma tela que projeta imagens. 
 (     ) Eram incapazes de reconhecer o mundo à sua volta. 
 (     ) Emagreceram e ficaram saudáveis. 

 
Os substantivos podem variar em gênero, número e grau. 
Considerando seus conhecimentos sobre o gênero dos substantivos e adjetivos, 
responda à questão a seguir. 

 
6. Reescreva as frases a seguir, altere as palavras sublinhadas para o gênero feminino 

e faça as modificações necessárias. 
  
 a) O homem encontrou o português no restaurante. 
  _________________________________________________________________ 
  
 b) O professor convidou seu irmão e seu amigo ator para um jantar. 
  _________________________________________________________________ 

 
7. Reescreva a frase a seguir no singular, fazendo as alterações necessárias. 
 

Os robôs realizam os desejos das pessoas. 
 _____________________________________________________________________ 
 
8. Classifique as palavras sublinhadas nas frases de acordo com a legenda. 
 

 ( A ) Aumentativo 
 ( D ) Diminutivo 

 

 (     ) Wall-E morava num casarão. 
 (     ) O robô tinha uma luzinha. 
 (     ) Para entrar em Axiom, as pessoas passavam por um portão bonitão. 
 (     ) Os seres humanos eram magrinhos. 

 
9. Envolva, na frase a seguir, os artigos e classifique-os. 

“O filme se inicia no ano de 2700, tendo como cenário principal o planeta Terra 
desabitado.” 
_____________________________________________________________________ 

 
10. “O planeta se transformou num grande depósito de lixo,...” 
 Transcreva a frase acima, flexionando os substantivos sublinhados para o grau 

diminutivo. 
 _____________________________________________________________________ 


