
 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

PROGRAMA SEGUE 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 17 (28/06 A 01/07) 

NOME: Nº: SÉRIE: 6 ANO 

PROFESSOR(A): MARIA KARDASH SALVADOR CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H 

ENVIAR PARA: WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 01/07 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: INTERPRETAÇÃO TEXTUAL. 

HABILIDADE(S): (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto produção e 

circulação – os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a circulação -, ao modo (escrito ou oral; imagem 
estática ou em movimento etc.), à variedade linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da 
textualidade relacionada às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, 
edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas, corrigir e 
aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, 
pontuação em textos e editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, acrescentando/ alterando 
efeitos, ordenamentos etc. (EF06LP05) Identificar os efeitos de sentido dos modos verbais, considerando o gênero textual e a 
intenção comunicativa. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: PLANTÃO DE DÚVIDAS PELO WHATSAPP, TEXTO EXPLICATIVO, LEITURA DE TEXTO MOTIVADOR, 
ATIVIDADE ESCRITA, EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO. 

ORIENTAÇÕES: SEGUIR AS ORIENTAÇÕES EM VERMELHO. HORÁRIO DE ATENDIMENTO: DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8H ÀS 

18H. 

    

COPIE OU IMPRIMA OS TEXTOS E AS PERGUNTAS DA ATIVIDADE ABAIXO. 

Explosão de barco no Acre deixa 15 feridos em estado grave e gravíssimo 

Explosão em embarcação no Acre deixa 15 feridos. Polícia Civil investiga causas do acidente. 

 

         Agentes da polícia civil do Acre retomaram, neste sábado, as investigações no local do 

acidente, no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre. 

         Quinze pessoas ficaram feridas, depois que as chamas tomaram conta da embarcação, tipo 

batelão, no início da noite dessa sexta-feira (7). 

          O barco transportava mercadorias, passageiros e combustíveis, para as cidades de Porto 

Walter e Marechal Thaumaturgo. Entre os feridos, há duas crianças. Uma delas, foi encaminhada 

para a capital Rio Branco. 



 

          Também estão entre os feridos, dez homens e três mulheres. Sete pessoas estão em estado 

grave e oito em estado gravíssimo, entubadas e com 80 a 90% por cento do corpo queimado. 

Segundo o Corpo de Bombeiros do Acre, as vítimas do incêndio foram levadas para o Hospital do 

Juruá pela equipe do Samu. A embarcação teria explodido no momento em que estava ocorrendo o 

abastecimento de combustível. 

 

Sayonara Moreno. Disponível em: <http://radioagencianacional.ebc.com.br>. 

 

Questão 1 – Identifique o objetivo do texto lido: 

(     ) divulgar o trajeto de uma embarcação no Acre. 

(     ) noticiar um fato sobre uma embarcação do Acre. 

(     ) expor uma opinião sobre uma embarcação do Acre. 

 

Questão 2 – Releia: 

“Polícia Civil investiga causas do acidente.” 

 

O verbo destacado poderia ser substituído por: 

(     ) “apura”. 

(     ) “analisa”. 

(     ) “descobre”. 

Questão 3 – Em “Quinze pessoas ficaram feridas, depois que as chamas tomaram conta da 

embarcação, tipo batelão [...]”, a expressão grifada estabelece entre os fatos uma relação de: 

(     ) lugar. 

(     ) tempo.  

(     ) condição.  

 

Questão 4 – Segundo o texto, a explosão da embarcação aconteceu no Acre, na cidade de: 

(     ) “Cruzeiro do Sul”. 

(     ) “Porto Walter”. 

(     ) “Marechal Thaumaturgo”. 

 

Questão 5 – Na parte “Uma delas, foi encaminhada para a capital Rio Branco.”, o vocábulo “delas” 

está no lugar de: 

(     ) “das pessoas”.  

(     ) “das mercadorias”. 

(     ) “das crianças”. 

 



 

Questão 6 – Na informação “Também estão entre os feridos, dez homens e três mulheres.”, foram 

usados numerais: 

(     ) ordinais.  

(     ) cardinais. 

(     ) multiplicativos.  

 

Questão 7 – Na passagem “Sete pessoas estão em estado grave e oito em estado gravíssimo [...]”, 

o termo “e” indica: 

(     ) fatos que se somam. 

(     ) fatos que se alternam. 

(     ) fatos que se contrastam.  

 

Questão 8 – Releia esta frase do texto: 

 

“[...] as vítimas do incêndio foram levadas para o Hospital do Juruá pela equipe do Samu.” 

 

A frase acima foi escrita na voz passiva. Aponte a alternativa em que ela foi reescrita na voz ativa: 

(     ) “A equipe do Samu levou as vítimas do incêndio para o Hospital do Juruá.” 

(     ) “A equipe do Samu levava vítimas do incêndio para o Hospital do Juruá.” 

(     ) “A equipe do Samu levaria as vítimas do incêndio para o Hospital do Juruá.” 


