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PROGRAMA SEGUE  
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 23 (23/08 A 27/08) 

NOME: Nº: SÉRIE: 6 ANO 

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

ENVIAR PARA: WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 27/08 

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. 

Praia, sol, mar... E pinguim?! 

 

Os pinguins são aves não voadoras pertencentes à família Spheniscidae. Muito sociais, 

normalmente andam juntos e nadam em grupo. Vivem em média 15 a 20 anos. A maior espécie de 

pinguim é o imperador (Aptenodytes forsteri). Encontrado na Antártica, mede pouco mais de um 

metro de altura e pesa entre 27 e 41 quilos. [...] O menor é o pinguim-azul (Eudyptula minor), que 

vive na Austrália e na Nova Zelândia, mede 40 centímetros e pesa cerca de um quilo. 

Embora todas as espécies de pinguins sejam nativas do hemisfério Sul, nem todas vivem no 

clima polar, ao contrário do que muitas pessoas acreditam. É verdade que a maior diversidade de 



 

pinguins realmente se encontra na Antártica, mas algumas espécies vivem em regiões temperadas e 

até mesmo tropicais, como por exemplo, nas Ilhas Galápagos. 

O pinguim de Magalhães, por exemplo, mora em climas mais amenos e, no inverno, 

especialmente nos meses de junho a setembro, costuma aparecer aqui nas nossas praias. Essa 

espécie vive nas Ilhas Malvinas e ao longo da costa da Patagônia, da Argentina ao Chile. Os 

indivíduos mais jovens e fracos, quando entram em correntes marítimas mais fortes, podem não 

conseguir retornar e acabam aportando no litoral brasileiro. 

A fidelidade é característica marcante entre os casais de pinguins. Em geral, eles _________ 

somente um parceiro durante o período reprodutivo. [...] O divórcio raramente acontece e, quando 

ocorre, normalmente deve-se a problemas na reprodução ou quando um dos parceiros não cuida 

adequadamente da sua cria.  

Maria Ramos. Disponível em: <www.invivo.fiocruz.br>. 

 

Questão 1 – Aponte o objetivo do texto: 

(     ) noticiar um fato sobre pinguins.  

(     ) contar uma história sobre pinguins.  

(     ) apresentar explicações sobre pinguins.  

 

Questão 2 – Segundo o texto, a maior espécie de pinguim vive: 

(     ) na Antártica.  

(     ) na Austrália e na Nova Zelândia. 

(     ) nas Ilhas Galápagos. 

 

Questão 3 – Sublinhe a seguir a palavra que intensifica uma característica dos pinguins: 

 

“Muito sociais, normalmente andam juntos e nadam em grupo.” 

 

Questão 4 – Na frase “[...] pesa cerca de um quilo.”, a expressão destacada indica: 

(     ) um peso exato. 

(     ) um peso provável.  

(     ) um peso aproximado.  

 

Questão 5 – No fragmento “É verdade que a maior diversidade de pinguins realmente se encontra 

na Antártica [...]”, a autora do texto: 

(     ) faz uma confirmação.  

(     ) expõe uma conclusão.  

(     ) levanta uma possibilidade.  



 

 

Questão 6 – Em “[...] costuma aparecer aqui nas nossas praias.”, a autora conta um hábito:  

(     ) do pinguim-imperador.  

(     ) do pinguim-azul. 

(     ) do pinguim de Magalhães. 

 

Questão 7 – No período “Em geral, eles _________ somente um parceiro durante o período 

reprodutivo.”, o espaço deve ser preenchido com o verbo: 

(     ) “mantem”.  

(     ) “mantém”. 

(     ) “mantêm”.  

 

Questão 8 – Em “[...] quando ocorre, normalmente deve-se a problemas na reprodução [...]”, o termo 

destacado significa:  

(     ) “comumente”.  

(     ) “principalmente”.  

(     ) “esporadicamente”.  

 

Questão 9 – Na parte “[...] quando um dos parceiros não cuida adequadamente da sua cria.”, o 

vocábulo grifado exprime uma circunstância de: 

(     ) lugar.  

(     ) modo.  

(     ) tempo. 

 

 

 


