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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para sexta-feira (03 de Julho de 2020) – 2 horas-aula. 

 

2º Bimestre 

Conteúdo: Pronome de tratamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 



 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler as páginas 80 e 81 sobre “Pronome de Tratamento”. 

2. Responder às páginas 82 e 83.  

 

CORREÇÂO REFERENTE AO DIA 02-07 

Página 76 

Atividade 1: 

a) 2a     pessoa do discurso. 

b) 1a           pessoa do discurso. 

c) 3a     pessoa do discurso. 

Atividade 2: 

a) Pronome pessoal do  caso reto. 

b) Pronome pessoal do  caso oblíquo. 

c) Pronome pessoal do  caso oblíquo. 

d) Pronome pessoal do  caso reto. 

e) Pronome pessoal do  caso oblíquo. Comente  que “a eles” na frase do  item e, da 

atividade 2,  corresponde ao pronome  oblíquo “lhes”. 

Atividade 3: Resposta  pessoal. 

Página 78 e 79 

Atividade 1: O verbo  presente no título, “testar”,  está conjugado no futuro  porque a notícia 

diz  respeito a algo que ainda  acontecerá. 

Atividade 2: “Waymo,  divisão de carro sem  motorista da companhia,  terá vans para levar  

passageiros sem controle  de engenheiros, sinalizando  nova fase da tecnologia”. 

Atividade 3: No  primeiro parágrafo da  notícia, informam-se  “quem” (Waymo), “o  quê” 

(haverá testes de  veículos autônomos  sem supervisão), “onde”  (cidade de Phoenix, no 

estado norte-americano do  Arizona), e “como” (carros  equipados com o sistema  de direção 

autônoma vão  transportar passageiros  sem que nenhum de seus  funcionários esteja sentado  

no banco do motorista,  pronto para assumir a  direção em caso de falha  no sistema). 

Atividade 4: O intertítulo  é “Carona”. Nesse texto,  ele serve para introduzir  a abordagem 

quanto ao  aplicativo de carona paga  que será lançado, pela  Waymo, para os carros  

autônomos. 



Atividade 5: Porque, em  caso de alguma falha, o  engenheiro poderá agir  para evitar 

acidentes. 

Atividade 6: Não, pois, por  um período, desde que os  carros autônomos foram se mostrando 

como uma  realidade, outras empresas  (como a Uber) passaram a  se dedicar a desenvolvê-

los. 

Atividade 7: A empresa  Uber testa mais de 200  carros sem motorista  em três cidades 

estadunidenses: Pittsburg,  Phoenix e São Francisco.  Esses carros transportam  passageiros 

reais, mas  com a presença de dois engenheiros especializados  ocupando os bancos da  frente 

dos carros. 

Atividade 8: Resposta  pessoal. 

 


