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ATIVIDADE DO LIVRO O GUARANI

4º ANO



AO REALIZAR O QUIZ…

ANOTE AS SUAS RESPOSTAS NO CADERNO DE PORTUGUÊS!



01.O que a família de Cecília estava fazendo no momento que a pedra 
despencava do penhasco?
(A) Andando à cavalo
(B) Um piquenique
(C) Tomando banho no rio
(D) Colhendo frutas

02. Como se chamava as caravanas de homens armados que se 
adentravam pelo sertão do Brasil em busca de ouro?
(A) Bando
(B) Multidão
(C) Bandeira 
(D) Comboio



03.Cecília falou para o Álvaro de Sá trazer do Rio de Janeiro umas 
encomendas. Assinale o que ela pediu.
(A) Sedas
(B) Batom
(C) Sapatos
(D) Livro

04.Peri ofereceu um cestinho para Ceci. O que havia dentro dele?
(A) Uma rosa
(B) Um anel
(C) Uma pedra pintada
(D) Vários beija-flores



05. Por que Loredano não queria mostrar o mapa a Rui Soeiro?
(A) Porque Rui Soeiro poderia rasgar o mapa.
(B) Porque se mostrasse o mapa para ele poderia morrer.
(C) Porque ele entregaria o mapa a D. Antonio de Mariz.
(D) Porque Rui Soeiro poderia devolver o mapa a Robério Dias.

06. Loredano queria partir em busca das minas de prata levando uma pessoa
que ele a chamou de presa. Quem seria essa pessoa?
(A) Isabel.
(B) D. Laureana.
(C) D. Antonio de Mariz.
(D) Cecília.



07. D. Antonio pediu que Peri levasse Cecília para um lugar longe dos ataques
dos aimorés. Onde era esse lugar?
(A) São Paulo.
(B) Rio de Janeiro.
(C) Bahia.
(D) Casa de Peri.

08. Peri e Cecília fugiram num pequeno barco, ele fazia de tudo para agradá-la. O 
que ele a oferecia?
(A) Peixes.
(B) Colar.
(C) Frutas e flores.
(D) Pulseira.



09. O que D. Antonio de Mariz escreveu no testamento para seu filho D. Diogo?
(A) Que ele seria seu sucessor e chefe da família quando ele faltasse.
(B) Que ele fosse morar no Rio de Janeiro com seu tio.
(C) Que D. Diogo vendesse a casa.
(D) Que ele comprasse mais cavalos.

10. Peri sumiu por mais de dois dias em busca do seu povo guarani. O que ele
queria?
(A) Visitar sua família.
(B) Contar sobre sua amizade com a Cecília.
(C) Para que eles viessem lutar contra os inimigos aimorés.
(D) Aprender a caçar.


