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PROGRAMA SEGUE 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 27 (20/09 A 24/09) 

NOME: Nº: SÉRIE: 6 ANO 

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

ENVIAR PARA: WHATSAPP DATA DE ENTREGA: 24/09 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO. 

HABILIDADE(S): EF06LP08: IDENTIFICAR, EM TEXTO OU SEQUÊNCIA TEXTUAL, ORAÇÕES COMO UNIDADES CONSTITUÍDAS EM 

TORNO DE UM NÚCLEO VERBAL E PERÍODOS COMO CONJUNTO DE ORAÇÕES CONECTADAS. 

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. 
 
 

Quer conhecer a Paraíba? 
 

 

Você conhece a Paraíba? É um estado do Nordeste brasileiro que abriga o ponto mais oriental 

das Américas. Calma, deixa a gente explicar: isso quer dizer que aqui o sol nasce primeiro antes de 

nascer em todos os outros lugares. É conhecido por paisagens naturais bonitas e gente sorridente. 

 
[...] 

 
 

Hummmm... e tem mais: vocês devem saber que todo mundo aqui nasce com o forró no pé, né? O 

Maior São João do Mundo, que acontece em Campina Grande, tem concurso de quadrilha e 

casamento na roça. E ai do noivo se ele fugir do compromisso! Ôxe, você tá pensando que é só 

isso? Tem muito mais! 
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Aqui nasceu muita gente de sucesso: grandes escritores e poetas, como Augusto dos Anjos e Ariano 

Suassuna e músicos conhecidos em todo o Brasil, como Flávio José, Elba Ramalho e Chico César. 

 
[...] 

 
 

A vegetação e o clima mudam de acordo com cada lugar. É que mesmo sendo um estado só, a 

Paraíba é rica em diversidade natural e cultural. 

 
Lá também tem vários pontos onde dá para ver um pôr do sol bem bonito: a tradicional Praia do 

Jacaré (onde todo dia um saxofonista toca o “Bolero de Ravel” há anos) e o Hotel Globo, que fica no 

Centro Histórico. E falando em Centro Histórico, vocês precisam conhecer e tirar fotos nas casinhas 

coloridas, praças e igrejas bem antigas que tem por lá. 

 
Gosta de cinema? O que acha de conhecer um lugar onde filmes como “O Auto da Compadecida” 

foram filmados com ajuda dos moradores? Pois é. Cabaceiras, outra cidade da Paraíba, é 

conhecida como a “Roliúde Nordestina”. Sabe por quê? Não sei... “só sei que foi assim”! 

 
É isso, galera! A gente poderia passar horas e horas falando de um monte de coisas que tem e 

acontece aqui na Paraíba. Mas esperamos que você e sua família venham conferir de pertinho. E, 

para nunca esquecer da visita, não deixem de levar lembranças do nosso artesanato e um saquinho 

de cocadas, castanhas e rapaduras para presentear os amigos! 

 
Disponível em: http://www.ebc.com.br/. (Com cortes). 

 
 
 
 

Questão 1 – No segmento “É conhecido por paisagens naturais bonitas e gente sorridente.”, a que o 

texto se refere? 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Questão 2 – A linguagem coloquial está presente no trecho: 

http://www.ebc.com.br/


( ) “Calma, deixa a gente explicar [...]” 
 
 

( ) “[...] a Paraíba é rica em diversidade natural e cultural.” 
 

 

( ) “[...] não deixem de levar lembranças do nosso artesanato [...]” 
 
 
 
 

Questão 3 – Na parte “O Maior São João do Mundo, que acontece em Campina Grande, tem 

concurso de quadrilha e casamento na roça.”, o vocábulo “e” exprime: 

 
( ) a soma de eventos no Maior São João do Mundo. 

 

 
( ) o contraste de eventos no Maior São João do Mundo. 

 
 

( ) a alternância de eventos no Maior São João do Mundo. 
 
 
 
 

Questão 4 – Em “Aqui nasceu muita gente de sucesso: grandes escritores e poetas, como 

Augusto dos Anjos e Ariano Suassuna [...]”, o termo “como” indica: 

 
( ) exemplos de grandes escritores e poetas que nasceram na Paraíba. 

 
 

( ) uma opinião sobre grandes escritores e poetas que nasceram na Paraíba. 
 

 
( ) uma comparação entre grandes escritores e poetas que nasceram na Paraíba. 

 
 
 
 

Questão 5 – Segundo o texto, “todo dia um saxofonista toca o ‘Bolero de Ravel’ há anos”: ( ) 

na Praia do Jacaré. 

( ) no Hotel Globo. (

 ) em Cabaceiras. 



 

Questão 6 – As aspas foram usadas em “só sei que foi assim”, pois se trata: ( ) 

de uma frase informal. 

( ) de uma frase de autoria alheia. 
 

 
( ) de uma frase com sentido figurado. 

 
 
 
 

Questão 7 – Na passagem “Mas esperamos que você e sua família venham conferir de 

pertinho.”, o texto expõe: 

 
( ) um convite. (

 ) uma ordem. 

( ) um conselho. 


