
ATIVIDADES DE REVISÃO DOS CONTEÚDOS E INTERPRETAÇÃO 

 

04/05 (Segunda-feira)                    6º ANO 

 

 

 

Atenção às informações: 

 

 

Observe o texto e responda: 

1- Que gênero textual é esse? 

(    ) folheto                                    (    ) carta                              (    ) bilhete 

2- Como ele é organizado? O que ele apresenta? 

3- Qual é o assunto abordado nele? Para que ele serve? 

4- Qual material a pessoa deverá utilizar para tossir ou espirrar? 

5- Pro que as pessoas devem evitar locais com aglomeração de pessoas? 



05/05 ( Terça-feira) 

 

 

 

 

Observe o texto e responda: 

1- Que gênero textual é esse? 

(    ) folheto                                    (    ) carta                              (    ) bilhete 

 

2- Como ele é organizado, o que ele apresenta? 

 

3- Qual é o assunto abordado nele? Para que ele serve? 

 

4- Qual material a pessoa deverá utilizar para tossir ou espirrar? 

 

5- Pro que as pessoas devem evitar locais com aglomeração de pessoas? 

 

6- A quem esse folheto é destinado? 

 

7- De acordo com o texto, quando um médico deve ser procurado? 

 

8- Consulte no dicionário o significado das seguintes palavras: 

a) higienizar 

b) desinfetar 

c) disseminação 

 

9- Qual o tipo de linguagem apresentada no folheto? 

(   ) verbal       (   ) não-verbal           (   ) multimodal/mista 

Justifique: 

 

10- Organize as palavras retiradas do texto em ordem alfabética: 

coronavírus – descartável – cuidados – atenção – olhos – aglomeração – objetos – crianças – médicos - 

respiratórias 

 

11- Qual o canal de comunicação que você procura se informar sobre o coronavírus durante os dias em 

que está em casa? 

 

 

 



06/05 ( Quarta-feira) 

 

 

 

Observe a tira: 

 

 

1- Responda: 

a) Quem são os interlocutores da tira? 

b) Qual a linguagem da tira? Explique. 

c) Se não tivesse a parte verbal (escrita) na tira acima, daria para compreendê-la? Por quê? 

d) A tira fala de gripe. Pelo que você se informou nesse período, os sintomas da gripe e do coronavírus 

são os mesmos? Quais as diferenças? Se não souber, pesquise. 

 

2- No segundo quadrinho: 

a) Quem é o locutor/emissor? 

b) Quem é o locutário/receptor? 

c) O termo “TÁ” é a redução qual palavra? 

 

3-  No último quadrinho: 

a) Quem é o locutor/emissor? 

b) Quem é o locutário/receptor? 

c) Reescreva de acordo com a norma-padrão a fala do filho. 

d) Qual o motivo da troca do M pelo B, na fala do filho? 

 

 

 

 

 

 



07/05 ( Quinta-feira)            2 aulas 

 

 

Leia: 

A SERPENTE E O VAGA-LUME 

Conta a lenda que uma vez uma serpente começou a perseguir um vaga-lume. Este fugia rápido, 
com medo da feroz predadora, e a serpente nem pensava em desistir. 
           Ele fugiu um dia e ela não desistia. Dois dias, e nada... No terceiro dia, já sem forças, o vaga-lume 
parou e disse à cobra: 
          - Posso lhe fazer três perguntas? 
          - Não costumo abrir esse precedente para ninguém, mas já que vou te devorar mesmo, pode 
perguntar... 
         - Pertenço a tua cadeia alimentar? 
         - Não. 
         - Eu te fiz algum mal? 
         - Não. 
         - Então, por que você quer acabar comigo? 
         - Porque não suporto te ver brilhar... 

(http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:a-serpente-e-o-
vagalume&catid=53:maisaintelisano&Itemid=165) 

 

 

09. O texto é narrativo. Justifique essa afirmação. 

 

10. De quem são as vozes que aparecem no texto?  

 

11. Quantos parágrafos o texto possui?  

 

12. No primeiro parágrafo, aparece um adjetivo. Transcreva esse adjetivo e indique qual substantivo ele 

está modificando. 

 

13. Assinale a frase abaixo que melhor representa a mensagem do texto acima: 

a) Quem desdenha quer comprar. 
b) Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. 
c) Cada macaco no seu galho. 
d) A inveja é irmã gêmea do ódio. 
 
14. Na linha 8, do conjunto “cadeia alimentar”, qual é o substantivo e qual é o adjetivo? 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:a-serpente-e-o-vaga-lume&catid=53:maisaintelisano&Itemid=165
http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:a-serpente-e-o-vagalume&catid=53:maisaintelisano&Itemid=165
http://www.ippb.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2539:a-serpente-e-o-vagalume&catid=53:maisaintelisano&Itemid=165


 

15. Atribua dois adjetivos aos substantivos abaixo: 

 
a) lenda ______________________ ,___________________________________ 
b) vagalume ___________________ , __________________________________ 
c) serpente _____________________ , _________________________________ 
d) perguntas ___________________ , __________________________________ 
e) dias  ________________________ , __________________________________ 
 
 
16. Substitua as locuções adjetivas  destacadas por adjetivos. (Se precisar, pesquise) 
 
 
a) Modos de anjo -  Modos ANGELICAIS 

 
b) Passeio de ano em ano   _______________________ 
c) veneno de aranha ____________________________ 
d) carne de boi  ________________________________ 
e) criação de cabra _____________________________ 
f) problema de cabelo ___________________________ 
 
 
17. Agora descubra as locuções adjetivas relativas aos adjetivos que seguem, como no modelo: 
 
 
a) felino       de gato   

 
b) aquilino __________________ 
c) campesino ________________ 
d) canino ___________________ 
e) pueril ____________________  
f) digital _____________________ 
g) fraterno____________________ 
h) trimestral __________________ 
i) semanal____________________ 
j) suíno ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08/05 (Sexta-feira) 

 

 

 

Leitura do livro: O ESCUDO PROTETOR CONTRA O REI VÍRUS. 

http://www.cnsgpatos.com.br/projetos-cnsgpatos/detalhes/140/ 

 

Criar em uma folha A4 uma tirinha que retrate a volta à vida normal, após o isolamento social em que 

estamos vivendo, momento em que iremos nos encontrar, abraçar, passear, brincar ao ar livre, ir à escola, 

enfim, retornar às nossas tarefas diárias.  

 

 Deve ter no mínimo 4 quadrinhos e no máximo 6. 

 A tira deve estar colorida, com as falas e balões em caneta preta. 

 A folha com a tirinha deve ser colocada na pasta de texto. 

 

 

http://www.cnsgpatos.com.br/projetos-cnsgpatos/detalhes/140/

