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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para sexta-feira (09 de Outubro de 2020) –2 horas-aula. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 – “A vida secreta das formigas” – Interpretação; “Crase” – 

leitura. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

4º Bimestre 

 

 

Apostila Volume 4 –  

1. Ler a página 30 “ A vida secreta das formigas”. 



2. Responder à página 31. 

3. Ler a página 32 sobre “Crase”.  

Correção referente ao dia 08-10 – Apostila Volume 4 

Pág. 27, 28 e 29 

1. Complete as frases com preposições. 

a) Atirou-se
  sobre 

o herói. 

b) O  livro estava no chão,
  sob 

a mesa. 

c) Voltamos
  de 

Belo Horizonte aquela manhã. 

d)   Por 

três anos morei em Paris. 

e) Estive
  com 

ela antes de ir à festa. 

 
Atividade 2: As  preposições servem para  ligar dois termos de uma  oração, de modo que 

o sentido do primeiro  se complete com o do  segundo. 

 

3.  

a) Recorremos a Deodato. 
b) João colocou os presentes sobre a mesa. 
c) Maria estava com a Joana. 
d) Estávamos entre amigos. 
e) Estive em Belo Horizonte. 
f) O rio passa sob  a ponte. 
g) Entre por aqui! 

 

Pág. 28 

1.  

a)  Aonde você vai? (a + onde) 

b) Essa história é  do grande escritor Monteiro Lobato. (de + o) 

c) Aquela casa ainda pertence  ao carteiro? (a + o) 

d) Viu aquela casa? Eu moro  nela . (em + ela). 

e) O livro de História é meu, mas o de Ciências é  dele . (de + ele). 
2. Relacione as colunas: 

A – Contração B – Combinação C – Preposição 

( C ) É  a palavra invariável que liga dois elementos de uma oração. 

( B ) É  a união de uma preposição com outra palavra, não havendo perda de som. 

( A ) É a união de uma preposição com outra palavra, havendo 
perda de som. 

 

3. Preencha as lacunas com “onde” ou “aonde”. 

a) 
  Onde 

você colocou o livro? 

b) Espere!  Aonde 

você está indo? 



c) 
  Aonde 

você vai nas férias? 

d) Não sabemos  onde 

fica a sua rua. 

e) 
  Aonde 

querem chegar com essas atitudes? 

 

Atividade 4: Na fala que  contém “onde”, há uma  ideia de imobilidade; já na  fala que possui “aonde”,  

existe uma ideia de  movimento. 

 
Atividade 5a: Preposição. 

Atividade 5b: Espera- -se que o aluno observe  que há omissão do termo  dependente. “Jogo contra”,  

dessa forma, torna-se  uma expressão popular  que significa marcar um  confronto contra algum  

adversário. 
 


