
 

Caro Aluno e Prezado Responsável, 

Fiquem atentos as diretrizes para a realização do trabalho avaliativo de:  

Língua Portuguesa - 6º ano - Turmas : 601/ 602 - Professora Claudia 

1º DATA DE ENVIO DO TRABALHO 

 O aluno terá até o dia abaixo especificado no quadro para enviar o trabalho para o e-

mail descrito a seguir; 

2º PROFESSOR ON-LINE 

 No dia marcado para a avaliação, o professor ficará disponível, através do e-mail  

descrito a seguir, para sanar quaisquer dúvidas que porventura possam surgir; 

3º QUANTIDADE DE QUESTÕES 

 Serão 10 questões, 8 objetivas e 2 discursivas, valendo 5 pontos cada, perfazendo um 

total de 50 pontos; 

4º CRONOGRAMA 

 Solicitamos que o aluno siga o cronograma que será postado no site do colégio, bem 

como os direcionamentos indicados; 

5º TRABALHO AVALIATIVO EM WORD 

 Os trabalhos serão enviados em Word. O aluno deverá preenchê-lo e reenviá-lo para o 

e-mail abaixo descrito. Caso o aluno não consiga em hipótese alguma enviá-lo dessa forma, o 

mesmo poderá copiar o trabalho em uma folha de caderno e enviar uma foto para o e-mail 

especificado. 

6º UNIDADE TEMÁTICA 

 O professor irá especificar no quadro a seguir a(s) unidade(s) temática(s) da Apostila do 

Positivo do 1º bimestre que o aluno deverá consultar para a realização do Trabalho Avaliativo. 

7º DÚVIDAS 

Quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir, favor mandar uma mensagem pelo 

Messenger do Facebook do Colégio ou para o Whattsapp da Soraya.  

 No mais, faça os trabalhos com muita atenção! E, por favor, continue estudando! 
 Estamos com muitas saudades! Fique com Deus! 
 Um grande abraço! 
 Equipe CAQ 
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1-Leitura e interpretação: (5 pts.- 2,5 cada)               

Você sabia que as formigas são pastoras dos pulgões? 

       Você já deve ter ouvido falar em pastores de gado, que trabalham domesticando e alimentando os 

animais. Agora, formigas pastoras é novidade, não é?! Pois para garantir um alimento muito curioso, 

elas cuidam dos pulgões, insetos pequeninos e muito frágeis.  

        Não pense você que as formigas são boazinhas. Na natureza, os bichos agem por instinto. Assim 

acontece entre as formigas e os pulgões: instintivamente eles fornecem alimentos a elas em troca de 

proteção.  

        Com as formigas por perto, tomando conta dos predadores – como as joaninhas, que caçam e 

comem pulgões –, eles podem passar o tempo de que precisarem perfurando os caules das roseiras, 

por exemplo, para sugar a seiva. Quer saber que alimento os pulgões oferecem às formigas pela 

proteção que recebem? Cocô!  

       É sério! O cocô dos pulgões é muito nutritivo para as formigas. Como necessitam de muito açúcar 

para sobreviver e formar as proteínas indispensáveis ao seu crescimento, os pulgões comem o tempo 

todo e vão eliminando o excesso daquilo que ingerem. Para aproveitar o banquete, as formigas 

encostam nos pulgões que excretam as fezes em cima das antenas delas. 

      Para os pulgões, as formigas não poderiam ser melhores protetoras. Como vivem em sociedade, 

elas são muito organizadas. Além de protegê-los dos predadores, quando percebem que a planta 

onde estão não tem mais seiva, carregam eles para sugar outros cales.  

      Muitas vezes, as formigas, como boas pastoras que são, arriscam suas próprias vidas pelo 

“rebanho”. Quando um predador do pulgão é muito maior, elas tentam pelo menos proteger os filhotes 

levando-os, em caso de situações de muito risco, para dentro de suas próprias colônias. Como babás, 

cuidam dos filhotes, que crescem, voltam para as plantas e garantem mais cocô. Urgh!  

              Jaqueline Gonçalves Soares. Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 268. Disponível 

em: . 

2- Após a leitura do texto, assinale as alternativas corretas: (5 pts.-2,5 cada) 

a) Em “insetos pequeninos e muito frágeis”, a autora do texto caracteriza:  

        (   ) os pulgões. (    ) as formigas. (     ) as joaninhas. 

 

b) Identifique o trecho em que a autora expõe o motivo de as formigas se alimentarem do cocô dos 

pulgões:  

 

            (    ) “[...] que alimento os pulgões oferecem às formigas pela proteção que recebem? Cocô!”  

 

  (    ) “O cocô dos pulgões é muito nutritivo para as formigas.”  

 

 (    ) “[...] as formigas encostam nos pulgões que excretam as fezes em cima das antenas.  
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3 - Em “Urgh!”, a autora do texto expressa: (5 pts.) 

  (     ) nojo.        (     ) alívio.         (     ) surpresa 
 

4- No período “Como vivem em sociedade, elas são muito organizadas.”, a palavra “Como” foi 
empregada para: (5pts.) 

(     ) apontar uma causa. 

(     ) indicar um exemplo. 

(     ) estabelecer uma comparação. 

 

5- O termo “cocô” é um exemplo de linguagem: (5pts.) 

(     ) informal.   (     ) regional.   (     ) científica. 

 

6-(UFPR) Assinale a alternativa em que todos os vocábulos são acentuados por serem oxítonos: ( 5 

pts.) 

a) paletó, avô, pajé, café, jiló 

b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis 

c) você, capilé, Paraná, lápis, régua 

d) amém, amável, filó, porém, além  

e) caí, aí, ímã, ipê, abricó 

 

7- Assinale a alternativa que apresenta erros de acentuação: (5 pts.) 

a) ônibus, saída, Ilhéus. 

b) óculos, Sabará, vídeo. 

c) íntimo, sílaba, rúcula. 

d) operário, sanitário, Goiânia. 

e) Goiás, amônia, econômia. 

    

 8- Complete as palavras com g ou j: (5 pts.) 

 

Can _____ iquinha       cora _____ em         ra _____ ada       vi _____ ília     boce ____ o  

 

9- Escreva  dois hipônimos, a partir dos hiperônimos dados: ( 5 pts.) 

Nomes: ____________________        ________________________ 

Animais: ___________________         ________________________ 

Frutas : ____________________         ________________________ 

Objetos: ___________________          ________________________ 

 

 

10- Escreva o que se pede: (5 pts.) 

  

Uma palavra oxítona - _________________   

 

Uma palavra dissílaba: ________________ 

 

                        Qualquer dúvida, contate o e-mail da professora: 

                                                                                                     professoraclaudiatufani@gmail.com  
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