
OLÁ AMIGUNHOS! 
 
Deixo aqui as respostas das atividades anteriores. 
 

1- 1) O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados 
para trás. 

          2) Os índios deixam pelo caminho penas de aves, abanadores e flechas. 

          3) Bate nos troncos das árvores como se fossem tambores, testando a resistência delas. 

         4) Deixa os caçadores perdidos dentro da floresta. 

        5) Chama as pessoas com gritos que imitam a voz humana. 

        6) Caipora ou Caapora. 

3- Região Centro-Oeste. 

4- O Curupira vive nas florestas e é o protetor das árvores e dos animais. 

 

Vamos conhecer alguns pronomes interrogativos? 

QUANDO – COMO – QUAL – QUANTOS – ONDE – COM QUEM – DE ONDE – QUANTAS 

– CADÊ – PARA ONDE – O QUE – QUAIS – POR QUE 

 

1- Complete com o pronome interrogativo adequado: 
a) _________ é o nome dela? 
b) _________ você mora?  
c) _________ anos ela tem? 
d) _________ é o seu telefone? 
e)  _________ é o e-mail deles?  
f) _________ é a sua nacionalidade? 
g)  _________ é a sua profissão? 
h) _________ é o sobrenome deles? 
 

2- Complete os espaços usando os pronomes adequados. 

a) ___________________________ é seu apelido? 
- O meu apelido é Zé. 
 

b) ___________________________ anos você tem? 
- Eu tenho 12. 
 

c) ___________________________ você vem? 
- Eu venho de Lomas de Solimar. 
 
 



d) ___________________________ a sua mochila? 
- Está na sala de aula. 
 

e) ___________________________ são seus colegas? 
- Eles são João e Maria. 
 

f) ___________________________ você vai depois da aula? 
- Vou pra casa de minha vó. 
 

g) ___________________________ temos jogo? 
- Na terça-feira depois da aula. 
 

h) ___________________________ vocês vão fazer agora? 
- Vamos bater papo. 
 

i) ___________________________ são seus hobbies? 
- Tocar violão e escutar música brasileira. 
 

j) ___________________________ você escuta música brasileira? 
- Porque eu gosto. 
 

k) ___________________________ o meu Ipad que deixei no meu quarto? 
- Sei lá! 
 


