
 

Corumbá,20/07/2020. Nota / Visto 

Aluno (a):  

 

 

Série: 6º AnoDo Ensino Fundamental 2 
Turma: "A"/"B"/"C" 

Professor (a): Eletícia Longo Souto Alves 
Disciplina: Língua Portuguesa 

ATIVIDADES AVALIATIVAS 

Leia a charge a seguir para responder as questões de 1 e 2. (1,0) 

 

1. Na charge, a frase “Um dia eles vão se acostumar 

que não somos E.T.!”  indica que a pessoa com 

deficiência 

a) nunca será aceita pela sociedade. 

b) depende sempre de alguém. 

c) deve evitar locais públicos. 

d) deve ser vista com naturalidade pela sociedade. 

e) não deve conviver com outras pessoas. 

 

Em “Um dia eles vão se acostumar que não somos 

E.T!”, o termo em destaque se classifica como  

_________________________________________ 

 

 

2. O termo em destaque no exercício anterior exerce a função de pronome adjetivo ou pronome substantivo. 

Explique.(1,0) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Leia a tira a seguir.(1,0) 

 
a) Identifique o pronome pessoal empregado na tira e informe a sua classificação e função. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b) Na tira, a quem se refere o pronome identificado no item anterior? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

4. Reescreva as frases, empregando o pronome oblíquo adequado, para evitar a repetição. (1,0) 

a. O paciente estava internado. O médico chegou e examinou o paciente. 

_______________________________________________________________________________________ 

b. Mamãe comprou uma cachorrinha e agora vai vender a cachorrinha. 

_______________________________________________________________________________________ 

c. Viram os estudantes no pátio. Levaram os estudantes para a biblioteca. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Leia as frases e responda aos exercícios 



 
 

I - Marcos encontrou Carla passeando com sua irmã.II – Rosana disse a Gabriel que seu avô parecia doente. 

 

5. Identifique nas frases os pronomes possessivos, circulando-os.(1,0) 

 

a. Essas frases geram ambiguidade. Explique por quê. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Reescreva uma das frases de modo a desfazer a ambiguidade.(1,0) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Leia.(1,0) 

 
a. O pronome “aquilo” se refere a que coisa? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

b. O pronome demonstrativo “aquilo” foi empregado corretamente na tirinha, pois: 

(     ) o referente está próximo de quem fala.(     ) o referente está próximo da pessoa com quem fala. 

(     ) o referente está distante de quem fala e da pessoa com quem fala. 

 

Leia o anúncio. 

 

8. Dê a conjugação dos verbos: “armazene”, 

“preserva” e “vai”.(1,0) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Esses verbos são considerados de: 

(  ) ação    (  ) estado    (  ) fenômeno da natureza 

 

9. Identifique os modos verbais correspondentes a 

cada oração.(1,0) 

I. Recicle. ______________________________ 

II. O meio ambiente agradece. 

_______________________________________ 

III. Se você jogar o óleo pelo ralo... 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

10.Leia a tira a seguir.(1,0) 

 

 
 

Sobre as formas verbais que são utilizadas na tira, leia as afirmações a seguir e assinale as alternativas 

corretas: 

 

I. “Fico” e “venceram” estão conjugados no presente do indicativo. 

II. “Venceram” está conjugado no pretérito perfeito do indicativo. 

III. “Fico”, “vejo” e “venceram” estão conjugados no modo indicativo. 

IV. “Fico” e “vejo” são formas verbais do presente do indicativo. 

 

 

 

 

BOA PROVA!!! 


