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1.Relate quais são as personagens principais desse filme?  

Blu, Jade, Túlio e Linda 

 

2.A ave um dos personagens  principais do filme quando era 

apenas um filhote passou por uma captura e foi levada  para 

uma cidade nos Estados Unidos. Qual é a espécie dessa ave?      

Blu é uma arara azul    

 

3.No filme há uma espécie animal que ajuda os traficantes de aves a capturar as aves 

em extinção. Qual  é essa espécie que luta contra sua própria origem para ajudar os 

humanos?      

Uma cacatua chamada Nigel.     

4. Blu e Jade tramam uma fuga, mas são obrigadas a ficarem ligados por uma 

algema, nessa hora Jade descobre que, mesmo  Blu sendo uma ave adulta não 

consegue agir como uma ave comum. Relate qual era esse pequeno trauma vivido 

por Blu? 

Blu não sabia voar, tinha medo de voar. 

5.Quem é Fernando no filme? 

Fernando é um menino pobre sem família, ajuda no sequestro das aves , mas ele 

tem  bom coração e só ajuda os contrabandistas porque precisa de dinheiro para 

sobreviver. 

6.Como termina o filme? 

O filme termina com Blu se despedindo de Linda e voa com  Jade. Linda, Túlio e 

Fernando aparecem como uma família. Os contrabandistas são presos. 

  7.É possível no Brasil criar aves em cativeiro?  

A Lei 9.605/98 a qual dispõe das sanções penais e administrativas das condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências, estabelece em seu 

artigo 29 que: 
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 Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 

nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 

autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 

        Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 

http://www.perguntedireito.com.br/465/possuir-animal-silvestre-e-crime 

8.Você gostou do filme? Comente. 

Resposta Pessoal 

9. Escreva o nome da figura passando as frases para o plural:                                                  

a)  O está na praia  . 

Os cachorros estão nas praias. 

 

b)   O  é engraçado. 

Os tucanos são engraçados. 

c)   A  é má. 

As cacatuas são más. 

10. Devemos respeitar os animais e, atitudes de tirar aves do seu habitat natural é 

uma forma incorreta de se ganhar dinheiro. Discorra em poucas palavras sua opinião 

sobre o que  fazer com essas pessoas insensíveis.     Resposta Pessoal              
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___________________________________________________________                                                                                                                                   
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