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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para quinta-feira (22 de Outubro de 2020) –2 horas-aula. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 –  Pronomes possessivos e demonstrativos. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 22 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

4º Bimestre 

 

 

Apostila Volume 4 –  

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



2. Resolver os exercícios da página 51 e 52. 

Correção referente ao dia 21-10 – Apostila Volume 4 

Pág. 48 

 

Atividade 5c: O pai não  compreendeu totalmente  a definição do dicionário,  pois ele não soube  

identificar os contextos de  uso da palavra. 

 
Atividade 5d:  Estrangeirismo é o uso de  uma palavra estrangeira  em outra língua, como as  palavras 

show, mouse e hot  dog na língua portuguesa. 

 
Atividade 5e: Plebiscito  não é um estrangeirismo.  Ocorre que um de seus  sentidos remete ao costume  de 

um lugar estrangeiro. 

 
Atividade 6: Resposta  pessoal.  

 
Atividade 7: Resposta  pessoal. A    palavra  “comício”, considerando  o contexto atual, pode  ter o 

mesmo sentido de “discurso político”. É  possível estabelecer a  diferença entre hábito e  costume, 

perguntando a  eles por que participar de  “comícios” era um costume,  e não um hábito do povo  

romano. Era um costume  por se tratar de uma prática  comum; já fingir saber tudo  era um hábito 

particular de seu Rodrigues. Assim, certos povos têm determinados costumes religiosos, enquanto os 

fiéis podem ter  diferentes hábitos, como: ler jornal etc. 

 
Atividade 8: “— Ninguém, alto lá! Creio que tenho dado provas de não ser nenhum  ignorante!”, pois 

percebe-se que o pai parece ter vergonha da falta de conhecimento. 

 
Atividade 9: Resposta pessoal. 

Atividade 10: Resposta pessoal. Uma enciclopédia não apresenta apenas definições,  mas explicações de 

conceitos , sua evolução histórica etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


