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Língua Portuguesa 6º Ano  

Atividade para sexta-feira (24 de abril de 2020) – 2 horas-aula. 

 

Conteúdo: Interpretação de poema; número de sílabas. 

RECADO: 

Como acabamos nossas atividades na apostila, as atividades enviadas a partir 

de agora poderão ser impressas ou copiadas. Todas elas devem ficar arquivadas 

no caderno para posterior avaliação. 

Obrigada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 24 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 



 

Atividades 

 

1. Leia com atenção o poema a seguir para responder às perguntas abaixo: 

 

 

O velho do espelho                                                                                                                              

Mário Quintana 

 

Por acaso, surpreendo-me no espelho: quem é esse 

Que me olha e é tão mais velho do que eu? 

Porém, seu rosto... é cada vez menos estranho... 

Meu Deus, Meu Deus... Parece 

Meu velho pai — que já morreu! 

Como pude ficarmos assim? 

Nosso olhar — duro — interroga: 

“O que fizeste de mim?!” 

Eu, Pai?! Tu é que me invadiste, 

Lentamente, ruga a ruga... Que importa? Eu sou, ainda, 

Aquele mesmo menino teimoso de sempre 

E os teus planos enfim lá se foram por terra. 

Mas sei que vi, um dia — a longa, a inútil guerra! — 

Vi sorrir, nesses cansados olhos, um orgulho triste... 

Disponível em: <http://www.casadobruxo.com.br>.  

Acesso em: 15 dez. 2012. 
 

 

 

2. Indique as informações abaixo solicitadas. 

 

 Poema  

Título  

Autor  

Número de versos  



 

3. Quem é o velho do espelho? O autor ou o pai? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Classifique as palavras a seguir quanto ao número de sílabas em: 

monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. 

a) desconhecido - ________________________ 

b) poeta - ______________________________ 

c) sou - ________________________________ 

d) medos - _____________________________ 

e) Montanha - __________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 23-04 

1.  O que teria levado o homem a guardar o espelho num cofre? 

O espelho era algo desconhecido e raro para a época do homem, além disso, 

ele julgava ver seu pai, que na verdade era ele envelhecendo, por isso achou 

importante guardá-lo. 

 

 

2.  Qual o conflito gerador do enredo?  

(  ) Um homem ter guardado um espelho num cofre sem avisar a esposa. 

(  ) A esposa ter aberto o cofre sem o conhecimento do marido. 

( x ) O marido e a esposa não concordarem quanto àquilo que veem no 

espelho. 

 

3.  No conto, o personagem principal é:  

(   x   ) o homem  (       ) a mulher      (       ) a monja 



 

4.  Em que livro o conto foi publicado?  

Os cem melhores contos de humor da literatura universal, de Flávio Moreira 

Costa. 

 

 


