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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quarta-feira (21 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 –  Interpretação de conto: “Plebiscito”; Pronomes. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 21 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

4º Bimestre 

 

 

Apostila Volume 4 –  

1. Resolver a página 48. 



2. Ler as páginas 49 e 50 “Pronomes I: possessivos e demonstrativos. 

Correção referente ao dia 20-10 – Apostila Volume 4 

Pág. 44 

Atividade 5a: Ambos são  instrumentos de leitura que  contêm textos. Entretanto,  enquanto o livro físico é 

um  objeto com capa e páginas  impressas, ligado mais à  experiência sensorial do  que à praticidade, o 

leitor  digital é um objeto por  meio do qual se pode ler  vários livros, de maneira  mais prática. 
Atividade 5b: O leitor  digital apresenta a vantagem do  armazenamento, uma vez  que se pode ter 

vários  livros dentro de um único  aparelho; porém, passa-se  a depender da conexão  de internet e da 

energia  elétrica para baixar o  conteúdo que será lido e, em algumas situações,  para manter o 

aparelho  funcionando. O livro  impresso, por sua vez, é  mais pesado e cada um  geralmente contém 

apenas  uma história. 
Atividade 5c: Resposta  pessoal. 

Pág. 47 

Atividade 1: Resposta  pessoal. 
Atividade 2: O pai tinha o  hábito de fingir saber tudo.  “Já outro dia foi a mesma  coisa quando Manduca lhe 

perguntou o que era  proletário. Você falou, falou,  e o menino ficou sem saber!” 
Atividade 3: Além  do pai, do filho e da dona  Bernardina, há também  uma filha, que aparece nos  trechos: 

“Dona Bernardina  dá um beijo na filha” ou “A  menina toma a palavra: —  Coitado de papai! Zangou-  se logo 

depois do jantar! 
Dizem que é tão perigoso!” 

Atividade 4:  Provavelmente porque  o pai consegue manter perante eles a imagem de  quem tem 

conhecimento  sobre tudo. É uma família  patriarcal: o pai é o chefe,  não ficaria bem para ele  mostrar 

sua ignorância  sobre um assunto. 
Atividade 5a: Plebiscito  é um decreto aprovado  em comício popular,  originalmente obrigatório  

apenas para os plebeus,  na Roma Antiga. No  vocabulário moderno,  plebiscito indica uma  consulta 

popular por  parte do governo a  respeito de um assunto  político ou social. 
Atividade 5b: Não. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


