
          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

 
 

 

 

Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quinta-feira (30 de Julho de 2020) –  2 horas-aula. 

 

3º Bimestre 

Conteúdo: Numeral cardinal, fracionário, multiplicativo e ordinal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 30 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

3º Bimestre 

 



Atividades 

Roteiro de aula 

Apostila Volume 3 

1. Ler a página 23 sobre os numerais.  

2. Fazer os exercícios da página 24 e 25.  

 

 

Correção referente ao dia 29-07 

Pág. 21 e 22 

Atividade 1: O assunto em  comum é o abastecimento  de água. 

Atividade 2a: O gráfico  trata das cidades sem rede  de abastecimento de água  no Brasil e por 

região, nos  anos de 2000 e de 2008. 

Atividade 2b: O infográfico  trata da disponibilidade da rede de abastecimento  de água no ano 

de 2017,  levando em conta as formas  desse abastecimento, a  frequência com que ocorre  e 

como isso se dá nas  diferentes regiões do Brasil,  em números. 

Atividade 3a: A   cor azul. 

Atividade 3b: O gráfico  e o infográfico, cada  um a seu modo, tratam da água.  E, 

convencionalmente,  associa-se a água à cor azul.  Por isso, tal cor predomina  em ambos os 

casos. 

Atividade 4: Representam  a quantidade de cidades brasileiras sem  abastecimento de água. 

Atividade 5: Porque ele  apresenta dados referentes  ao ano de 2000 e ao ano de  2008. Cada 

dupla de barras  representa esses dois anos. 

Atividade 6: Essa legenda  permite compreender que a  barra de cor azul representa  dados 

referentes ao ano de 2000, enquanto a barra  de cor cinza representa os  dados relacionados 

ao ano  de 2008. 

Atividade 7a: “Cidades  sem rede de abastecimento  de água no Brasil e por  região. Dados do 

período  de 2000 a 2008”. 

Atividade 7b:  “Disponibilidade da rede  de abastecimento de água – 2017”. 

Atividade 7c: A falta  desses títulos prejudicaria  o entendimento do objetivo  do gráfico e do 

infográfico. 

Atividade 8: Resposta  pessoal. Uma das diferenças  mais importantes de serem notadas é o 

fato  de o infográfico possuir a ilustração de uma torneira  pingando e o mapa do Brasil  com 

indicação da rede geral  de distribuição por regiões.  Nesse sentido, graficamente,  o 

infográfico apresenta-se  de modo mais elaborado do  que o gráfico. 



Atividade 10: 13,3%. É  possível chegar a esse  número subtraindo a porcentagem de  pessoas 

que possuem  abastecimento de água diariamente do total (100%). 

Atividade 11a: A região  Sudeste. 

Atividade 11b: A região  Norte. 

 

 


