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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para terça-feira (29 de setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

 

3º Bimestre 

Conteúdo: Exercícios Complementares: interpretação. Atenção aluno: essas 

atividades podem ser copiadas no caderno ou impressas de acordo com a 

preferência do aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

3º Bimestre 

 

1. Texto Base 1 



Observe a charge a seguir e responda ao que se pede. 
 

 

Enunciado 
As linguagens verbal e não verbal permitem a seguinte interpretação:  

A) 
Só os policiais podem liberar os “rolezinhos” em ambientes como os de shoppings.  

 B) 
Os participantes dos “rolezinhos” estão “autorizados” a frequentar a prisão.  

C) 
Os participantes dos “rolezinhos” se recusam a entrar em área permitida. 

D) 
Os “rolezinhos” devem ter horário marcado para serem permitidos em shoppings.  

E) 
Os policiais têm de acompanhar os “rolezinhos” para que não haja confusão. 

2. Texto Base 1 



Leia e observe a tirinha para responder à questão. 

 

Referência 1 
GARFIELD, JIM DAVIS © 2010 PAWS, INC. ALL RIGHTS 

RESERVED / DIST. UNIVERSAL UCLICK 

Enunciado 
Que palavra, na tirinha, provoca dupla interpretação? 

A) 
“lança”. 

 B) 
“correr”. 

C) 
“alguém”. 

D) 
“esquece”. 

3. Texto Base 1 
Leia o texto para responder a questão. 

Dia dos namorados 

No dia dos namorados, num jantar romântico, um casal conversa; cada um com seu 
smartphone. 

Ela: “Bem eu cutuquei você! ” 

Ele: Ah! Sim! Já curti amor! 

Enunciado 

Em interpretação ao texto dado, pode-se dizer de forma adequada que 

A) 
as pessoas buscam se consolar na internet. 



 B) 
a tecnologia tem afastado as pessoas do contato físico. 

C) 
a tecnologia faz com que as pessoas fiquem ignorantes. 

D) 
as pessoas mantêm o costume de comemorar o dia dos namorados. 

 

Texto Base 1 
Leia atentamente o poema “Agora que sinto amor”, do heterônimo de Fernando Pessoa, 
Alberto Caeiro, para responder às questão. 

Agora que sinto amor 
Tenho interesse nos perfumes. 
Nunca antes me interessou que uma flor tivesse cheiro. 
Agora sinto o perfume das flores como se visse uma coisa nova. 
Sei bem que elas cheiravam, como sei que existia. 
São coisas que se sabem por fora. 
Mas agora sei com a respiração da parte de trás da cabeça. 
Hoje as flores sabem-me bem num paladar que se cheira. 
Hoje às vezes acordo e cheiro antes de ver. 

Referência 1 
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ vo000006.pdf>. Acesso 

em: 15 dez. 2012. 

Enunciado 
O advérbio “agora” tem papel fundamental para a interpretação do poema, pois marca:  

 A) 
Um novo tempo, a mudança para o eu lírico no momento em que ele sente amor e 
transforma-se  com esse sentimento.  

B) 
A ênfase que o eu lírico dá ao tempo atual, a primavera, época em que as flores florescem 
e ele pode apreciar a natureza e sentir o cheiro das flores.  

C) 
A mudança que ocorreu no eu lírico, destacando o seu passado, em que não se interessava 
pelo cheiro das flores, por exemplo.  

D) 
A ênfase que o eu lírico dá ao seu novo lugar, em que pode apreciar a natureza.  

E) 
A permanência do eu lírico no momento passado, em que vive uma paixão profunda.  

 

 

 



 

Correção referente ao dia 25-09 

 

Atividades complementares 

1. Referência 1 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

Enunciado 

As campanhas governamentais de saúde pública procuram incentivar a participação das 

pessoas utilizando cartazes com verbos 

 

A)no presente do subjuntivo. 

B)no presente do indicativo. 

 C)no imperativo afirmativo. 

D)sempre no presente. 

  

E)sempre no futuro. 

 

2. Texto Base 1 
Leia a propaganda abaixo. 



 

Referência 1 
ACERVO LAETI IMAGENS 

Enunciado 
As propagandas em geral utilizam os verbos no modo imperativo, uma vez que transmitem 
recomendação, conselho, pedido ou ordem. 
Com base nessa informação, aponte a alternativa que apresenta o verbo com a mesma 
conjugação do trecho “Exija perfeição!”.  

A) 
Se eu vir sua irmã, pergunto-lhe a que horas volta para casa.  

B) 
A lei diz que se estiver alcoolizado, não é aconselhável dirigir.  

C) 
Um dia conseguirás fazer tudo aquilo que desejas. 

 D) 
Em seguida, adicione uma colher de sopa de fermento.  

E) 
Ontem trabalhou sozinho durante todo o dia. 

3. Texto Base 1 
Leia o texto. 



 

Referência 1 
Disponível em: <www.greenpeace.org/brasil/>. 

Enunciado 
Ao modificar a forma de tratamento, considerando o interlocutor da propaganda como 
“vocês”, a frase – “Ajude a gente a combater o desmatamento da Amazônia. – passa a 
apresentar, no imperativo afirmativo, a seguinte forma:  

A) 
Ajuda a gente a combater o desmatamento da Amazônia.  

B) 
Ajudemos a gente a combater o desmatamento da Amazônia.  

 C) 
Ajudem a gente a combater o desmatamento da Amazônia.  

D) 
Ajudai a gente a combater o desmatamento da Amazônia.  

E) 
Ajudam a gente a combater o desmatamento da Amazônia. 

4. Texto Base 1 
Brigadeiro 

 
01 lata de leite condensado 
01 colher de manteiga sem sal 
03 colheres de chocolate em pó  

Chocolate granulado  



Misturar os ingredientes, exceto o chocolate granulado. 
Levar ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar da panela. 
Deixar esfriar. Fazer bolinhas e passar no chocolate granulado. 

Referência 1 
Texto elaborado com finalidade didática. 

Enunciado 
Na receita, se os verbos forem passados do modo infinitivo impessoal para o modo 
imperativo, o texto ficará 

A) 
Misturo os ingredientes. Levo ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar da panela. Deixo 
esfriar. Faço bolinhas e passo no chocolate granulado. 

 B) 
Misture os ingredientes. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar da panela. Deixe 
esfriar. Faça bolinhas e passe no chocolate granulado. 

C) 
Misturou os ingredientes. Levou ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar da panela. 
Deixou esfriar. Fez bolinhas e passou no chocolate granulado. 

D) 
Misturasse os ingredientes. Levasse ao fogo baixo, mexendo sempre, até soltar da panela. 
Deixasse esfriar. Fizesse bolinhas e passasse no chocolate granulado. 

 

 

 

 

 

 


