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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________
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Em Big Pai, Big Filho, o jovem Adam descobre 

que o pai desconhecido é na verdade a figura 

lendária, moradora da floresta. Por sorte, o 

garoto não desenvolveu os traços animalescos 

de seu criador, embora apresente a capacidade 

de se comunicar com os animais.      
http://www.adorocinema.com/noticias/filmes/noticia-134225/ 

 

http://www.adorocinema.com/filmes/filme-246851/
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Leia atentamente as questões a seguir e, assinale na alternativa correta. 

1.Para Adam o que havia acontecido com o pai? 

a.ele havia morrido. 

b.ele havia desaparecido. 

c.ele estava viajando em uma missão. 

 

2.Na escola, Adam: 

a.tinha muitos amigos. 

b.sofria bullying constantemente. 

c.gostava de estudar Matemática. 

 

3.Quais foram as  primeiras mudanças ocorridas com Adam: 

a.ele crescia  muito rápido. 

b.o cabelo dele crescia após ser cortado e seus pés  cresciam quando ele estava 

nervoso. 

c.ele conseguia pular muito alto. 

 

4.Qual era a profissão do pai de  Adam, antes dele se transformar no Pé Grande? 

a.ele era um professor em uma universidade. 

b.ele era um  cientista em uma grande empresa de produtos capilares. 

c.ele trabalhava em uma empresa de cosméticos. 

 

5.Assinale na alternativa que apresenta a sequência correta das ações praticadas por 

Adam quando saiu a procura do pai: 

a. o descobrimento da existência do pai, a fuga de casa, a carona, a chegada ao 

destino, o encontro com o pai. 

b.o descobrimento da existência do pai, a carona, a chegada ao destino, o encontro 

com o pai. 

c. a fuga de casa, a carona, a chegada ao destino, o encontro com o pai. 
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Responda às questões de 06 a 10 

6.Você  acha que Adam fez errado ao  sair  em  busca do pai? Comente. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

7.Qual cena do filme você gostou mais? Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8.Qual cena você não gostou? Por quê? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

9.O filme deixa grandes lições de vida, cite duas (com a ajuda de seu professor): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10.Descreva como foi o desfecho do filme. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

____________________________________________________________                                      


