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Língua Portuguesa/Literatura 6º Ano  

Atividade para quarta-feira (29 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

Conteúdo: Perguntas sobre o livro “A droga da Obediência” de Pedro Bandeira. 

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, 29 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 



 

Atividades 

Atenção: Arquivar essas atividades no caderno de Literatura para 

posterior avaliação. 

1. Leia o texto a seguir e responda às questões. 
 
Estranhos Acontecimentos 
 
 Chumbinho teve de esperar no escuro, mas a reunião dos quatro Karas, 

improvisada para resolver o problema provocado pelo menino, foi rápida. Não 

havia o que discutir, pois o pirralho descobrira o esconderijo secreto. O jeito era 

continuar a reunião como se Chumbinho fosse um dos Karas. Mais tarde teriam 

de encontrar outro esconderijo e despistar o garoto. Todo o esquema de 

segurança dos Karas teria de ser alterado, as rotinas revistas, os códigos 

secretos modificados. Diabo! Ia ser uma mão-de-obra danada. Raio de moleque! 

(...)  

 

A Droga da Obediência, Capítulo 2, p. 11. 
 

1. O trecho acima trata-se do livro A Droga da Obediência. Assinale abaixo 

o nome do autor que o escreveu. 

a) Miguel de Cervantes. 

b) Ana Maria Machado. 

c) Pedro Bandeira. 

d) Joaquim Manuel de Macedo. 

 

2. Segundo o trecho, por que o grupo de estudantes Os Karas queria 

despistar Chumbinho? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Assinale somente o nome dos integrantes do grupo Os Karas. 



(   ) Magrí        (   ) Calu       (   ) Crânio      (   ) Miguel     (   ) Doutor Q.I.     (    ) 

Bronca  

 

4. Relacione os personagens do livro A Droga da Obediência às suas 

respectivas características. 

( a ) Calu     ( b ) Magrí    ( c ) Crânio     ( d ) Miguel     

(   ) A única menina do grupo, ágil, melhor jogadora de vôlei do colégio Elite. 

(   ) O líder do grupo, personalidade protetora, é o garoto quem dita as regras e 

toma as decisões. 

(   ) Jovem gênio do colégio Elite, extremamente inteligente, possui um raciocínio 

Rápido e admirável. 

(   ) Ótimo ator, participava do teatro da escola e era o ator principal da peça. 

 

 
 
 
 

CORREÇÃO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DO DIA 28-04 

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 

( x  ) Polissemia 

(   ) Homonímia 

(   ) Sinonímia 

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

Vendo= do verbo “Vender”. 

Vendo = do verbo “ver”. 

 

 

 

 

 


