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1- Assinale a única alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.
a) caderno, vassoura, toalha.
b) bicicleta, plano, craque.
c) moleque, carro, palhaço.
d) qualidade, ambição, chifre.
2- Analise a seguinte frase e circule nela as palavras que apresentam dígrafo.
“Eu tenho cicatrizes que a vida fez.”
3- Circule nas palavras a seguir os dígrafos encontrados.
a) a m p u l h e t a

c) b ú s s o l a

b) e x c e ç ã o

d) p o r t u g u ê s

4- Os dígrafos podem ser consonantais ou vocálicos, dependendo de como são formados. Indique, nas palavras
seguintes, se há:
( 1 ) dígrafo vocálico;

( ) esperança

( ) carrossel

( 2 ) dígrafo consonantal.

( ) menininha

( ) ambição

5- Assinale a única alternativa em que todas as palavras apresentam encontram consonantal.
a) critério, anta, advogado.
b) palhaço, mercado, ferro.
c) computador, expressão, história.
d) livro, planeta, concreto.
6- Analise a seguinte frase e circule nela as palavras que apresentam encontro consonantal.
“Sempre em frente. Não temos tempo a perder.”
7- Circule nas palavras a seguir os encontros consonantais.
a) m a r g a r i d a

c) p r a n t o

b) e x t i n ç ã o

d) c o b r a d o

8- Os encontros consonantais podem ser perfeitos (quando não se separam) ou imperfeitos (quando se separam).
Leia as palavras a seguir e diga se o encontro consonantal que há em cada uma delas é perfeito ou imperfeito.
a) acrobacia

c) entrada

b) aptidão

d) fósforo

O conto da mentira
(Rogério Augusto)
Todo dia Felipe inventava uma mentira. “Mãe, a vovó tá no telefone!”. A mãe largava a louça na pia e corria até a
sala. Encontrava o telefone mudo.
O garoto havia inventado morte do cachorro, nota dez em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A
mãe tentava assustá-lo: “Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio!”. Felipe ria na cara dela: “Quem tá mentindo é
você! Não existe ninguém de madeira!”.
O pai de Felipe também conversava com ele: “Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará!”. Felipe
ficava pensativo. Mas no dia seguinte…
Então, aconteceu o que seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o
número do telefone da casa dele. Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta: “É verdade, mãe! A moça
quer falar com você no telefone pra combinar a entrega da bicicleta. É verdade!”.
A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado: Felipe deixou de ganhar o
prêmio. Então, ele começou a reduzir suas mentiras. Até que um dia deixou de contá-las. Bem, Felipe cresceu e
tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo. No momento está escrevendo um
conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia…
Questão 1 – Identifique a ordem dos acontecimentos no conto:
( ) Felipe utiliza a criação de histórias como uma ferramenta profissional.
( ) O pai do garoto o alerta quanto às consequências do ato de mentir.
( ) Felipe deixa de ganhar a bicicleta do programa de televisão.
( ) Felipe conta inúmeras mentiras em casa.
A sequência correta é:
a) 1, 2, 3, 4.
b) 4, 2, 3, 1.
c) 4, 3, 1, 2.
d) 2, 1, 4, 3.
Questão 2 – O que motivou Felipe a reduzir as suas mentiras?

Questão 3 – Releia:
“Voltou a criar histórias. Agora, sem culpa e sem medo.”
Explique por que, agora, Felipe não se sente culpado e com medo de contar mentiras:
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 Favor deixar as resoluções.
1) Uma escola recebeu uma caixa com certa quantidade de laranjas para a merenda das
crianças. Essa quantidade foi repartida igualmente entre as 6 salas da escola, sendo que cada
sala recebeu 35 laranjas , e ainda restaram 5 laranjas na caixa. Quantas laranjas havia
inicialmente na caixa?

2) Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em
12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros
foram colocados em cada caixa?

3) Uma cidade tem 27560 domicílios. Supondo que cada domicilio tenha, em média, 4
moradores, qual é a população dessa cidade?

4) Para fazer uma jarra de suco de laranja são necessárias 6 laranjas. Uma lanchonete vende,
em média, 50 jarras de suco por dia. Quantas laranjas, no mínimo, o dono da lanchonete deve
ter diariamente para atender a freguesia?

5) Um automóvel custa, à vista , R$27545,00, e a prazo, R$36290,00. A diferença entre
esses dois valores equivale ao juro que se paga pelo financiamento. Se uma pessoa comprar
esse automóvel a prazo, que quantia pagará de juro?

6) O Professor de Matemática pediu dois alunos que calculassem a soma dos números 2107
e 5096.
Calcule o resultado obtido por eles.
 Caio fez 2107 + 5096
 Igor fez 5096 + 2107
a) Você pode afirmar que 2107 + 5096 = 5096 + 2107

b) A afirmação: A ordem das parcelas não altera a soma. É verdadeira ou falsa?

7) Calcule usando a decomposição:
a) 256 + 209 =

b) 345 + 163 =
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1 ) Quais são os pontos cardeais?
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 ) Observe a imagem e responda.

a ) O número 4 indica a direção leste. Que direção os números 1, 2 e 3 indicam?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

b ) Qual número indica a direção onde o sol nasce? E onde ele se põe?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3 ) Observe a planta . Ela mostra os bairros de um município imaginário. Partindo de onde está a
Prefeitura, escreva qual direção devemos seguir para chegar aos seguintes bairros:

a ) Bairro do Pomar.________________________________________________
b ) Bairro das Indústrias. ____________________________________________
c) Bairro dos Jardins.______________________________________________
d ) Bairro das Pedras._____________________________________________
4 )Observe a figura abaixo e localize os pontos cardeais.
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1) Obra da Tarsila do Amaral. Faça um colorido bem bonito.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ética e Cidadania

Aluno(a):
Data de emissão: 09/ 06 /2020

Professora: Marciclei

Atividade - 6

Turma: 6º
Data de devolução: 16 / 06 / 2020
Texto 3: O pequeno raio de sol

Era uma vez uma menininha chamada Elza. Ela tinha uma avó muito idosa, com cabelos brancos e o
rosto enrugado.
O pai de Elza tinha uma casa enorme no alto de uma colina.
Todos os dias, o sol entrava pelas janelas do sul. E tornava tudo claro e bonito.
A avó morava na ala norte da casa. O sol nunca chegava ao seu quarto.
Um dia, Elza disse ao pai:
— Por que o sol não aparece no quarto da vovó? Eu sei que ela gostaria de vê-lo.
— O sol não pode entrar pelas janelas do norte - disse o pai.
— Então vamos virar a posição da casa, papai.
— Ela é muito grande para isso -, disse o pai.
— A vovó nunca terá os raios de sol em seu quarto? – perguntou Elza.
—Claro que não, minha filha, a menos que você consiga levar alguns até lá.
Depois desta conversa, Elza pensou e pensou num jeito de carregar os raios de sol até a sua avó.
Quando ela brincava nos campos, via a grama e as flores balançando. Os pássaros cantavam
docemente enquanto voavam de árvore em árvore.
Tudo parecia dizer: — ―Nós amamos o sol. Nós amamos o sol quente e luminoso.‖
— Vovó também amaria o sol, pensou a criança. Eu preciso levar um pouco para ela.
Quando ela estava no jardim, uma certa manhã, sentiu os raios dourados e quentes do sol em seus
cabelos louros. Sentou-se e viu os raios em seu colo.
— Vou apanhá-los com o meu vestido - pensou -, e levá-los até o quarto da vovó. - Então, ela se levantou
e correu para dentro da casa.
— Veja, vovó, veja! Eu trouxe uns raios de sol para você -, ela gritou. E abriu o vestido, mas não havia
nenhum raio de sol.
— O sol vem nos seus olhos, minha criança - disse a avó -, e ele brilha nos seus ensolarados cabelos
dourados. Eu não preciso de sol quando tenho você comigo.
Ela não entendia como o sol podia vir em seus olhos. Mas ficava contente de fazer sua querida avó feliz.
Todas as manhãs, ela brincava no jardim. Então, corria para o quarto de sua avó para levar-lhe o sol nos
seus olhos e cabelos.
A compaixão é um presente como outro qualquer. Muitas vezes, o que vale é a intenção.
Autor Desconhecido
http://www.bomjesus.br/virtudes/fabulas_exibir.vm?id=20720150

ATIVIDADE
Pense e responda
 Você sabe o que é compaixão?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
 Já teve este sentimento por alguém? Compartilhe sua experiência.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Pinte os quadrados que tem um coração. Organize as palavras e forme um texto. Copie-o no
espaço abaixo.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Escreva abaixo o nome de 5 esportes .
1 :_________________
2 :_________________
3 :_________________
4 :_________________
5 :_________________
Escolha 1 dos esportes e fale sobre ele no Brasil .

