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Língua Portuguesa 6º Ano  

Atividade para terça-feira (28 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Sílaba tônica, número de sílabas e interpretação. 

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, 28 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 



 

Atividades 

 

1. Assinale o grupo de palavras que contêm somente palavras oxítonas: 

a) azul, caracol, valeu 

b) azul, máscaras, quinze 

c) minúsculo, elétrico, valeu 

 

2. Assinale a palavra que está no gênero feminino, plural e grau diminutivo 

sintético. 

a) mulheres pequenas 

b) garotinhas 

c) homenzarrão 

d) engraçadinho 

 

3. Observe a tirinha para responder às perguntas a seguir. 

 

 

 

 

a) A palavra “vendo” explorada na tirinha pode ter outro sentido. Essa 

característica da semântica é denominada 

(   ) Polissemia 

(   ) Homonímia 

(   ) Sinonímia 



b) Explique os dois sentidos da palavra ”vendo” demonstrados na tirinha. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 

CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 24-04 

 

2. Indique as informações abaixo solicitadas. 

 

 Poema  

Título O velho do espelho 

Autor Mario Quintana 

Número de versos 14 versos 

 

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

É o filho e autor. Isso é evidenciado no verso: “Meu Deus, Meu Deus... Parece 

Meu velho pai — que já morreu!” 

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

monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. 

a) desconhecido - polissílaba 

b) poeta - trissílaba 

c) sou - monossílaba 

d) medos - dissílaba 

e) Montanha – trissílaba 

 

 

 


