
ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 
PROFESSOR (A): IVONETE ZAMBOM 
ALUNO: _______________________________________________ 
 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS DE LÍNGUA PORTUGUESA – 6º ANO 
DATA:10/08 a 28/08 
ORIENTAÇÕES: 

 Leia os textos com atenção; 
 Responda as questões; 
 COLAR NO CADERNO 

Habilidades: EF06LP02 - Conhecer as características dos diferentes gêneros jornalísticos 
(escritos, orais e multimodais) e a relação com a situação comunicativa, o estilo e a finalidade 
dos gêneros em uso. EF67LP32 - Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as 
convenções da língua escrita. 

Leia o texto: Texto 1-   Talita  
Talita tinha a mania de dar nomes de gente aos objetos da casa, e tinham de ser nomes 

que rimassem. Assim, por exemplo, a mesa, para Talita, era Dona Teresa, a poltrona era Vó 
Gordona, o armário era o Doutor Mário. A escada era Dona Ada, a escrivaninha era Tia 
Sinhazinha, a lavadora era Prima Dora, e assim por diante.  
Os pais de Talita achavam graça e topavam a brincadeira. Então, podiam-se ouvir conversas 
tipo como esta:  
— Filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da Tia Sinhazinha!  
— É pra já, papai. Espere sentado na Vó Gordona, que eu vou num pé e volto noutro.  
Ou então:  
— Que amolação, Prima Dora está entupida, não lava nada! Precisa chamar o mecânico.  
— Ainda bem que tem roupa limpa dentro do Doutor Mário, né mamãe?  
E todos riam. 

BELINKY, Tatiana. A operação do Tio nofre: uma história policial. São Paulo: Ática, 1985. 
ATENÇÃO AOS CONCEITOS 

 Fonemas: são os sons que produzimos quando falamos. 
 Letra: é a representação gráfica (escrita) de um som. 

 
Desse modo, fonema e letra representam respetivamente sons (fala) e sinais gráficos (escrita). 
Veja exemplos os exemplos a seguir: 
 
A palavra CASA tem 4 letras e 4 fonemas. Pronunciamos todas as letras da palavra. 
 
Em REFÚGIO há 7 letras e 7 fonemas (todas as letras da palavra são pronunciadas). 
 
A palavra HORA, por sua vez, tem 4 letras e 3 fonemas pois ao falar, não pronunciamos o H, 
fala-se ―ORA‖. 
 
Em TÁXI temos 4 letras e 5 fonemas, pois ao falar, dizemos ―TAKSI‖. 
 
Observe: 

Sapato: 6 letras e 6 fonemas  
Régua: 5 letras e 5 fonemas  

Artista: 7 letras e 7 fonemas 
Esclarecer: 10 letras e 10 fonemas 

(Em todas essas anteriores, são faladas todas as letras da palavra, mas veja a explicação a 
seguir!!!) 
Atenção agora: 
Cachorro: 8 letras e 6 fonemas (pois falamos assim: ―caxoro”) 
Moleque: 7 letras e 6 fonemas (pois falamos “moleke”) 
Taxista: 7 letras e 8 fonemas (pois falamos “taksista”) 
Hoje: 4 letras e 3 fonemas (pois falamos “oje‖) 
Olho: 4 letras e 3 fonemas (pois falamos ―oʎu‖) 
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Atividades referentes ao texto 1 
1)Qual é a personagem principal do texto? ___________________________________ 
2)Quantos parágrafos o texto possui? _______________________________________ 
3)Qual era a mania de Talita? -_____________________________________________ 
4)A mania de Talita de dar nome de gente aos objetos da casa demonstra que ela é: 
(a) curiosa.                 (b) exagerada.                 (c) estudiosa.                  (d) criativa. 

5)―Os pais de Talita achavam graça e topavam a brincadeira.‖ – A palavra destacada 
significa: 

(a) desistiam                    (b) paravam                     (c) aceitavam                  (d) terminavam 
6) ―— Filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da Tia Sinhazinha!‖ – Esta fala 
pertence: 

(a) ao pai de Talita              (b) à mãe de Talita            (c) à avó de Talita            (d) à tia de Talita 
7) Quais os nomes que Talita deu para os seguintes objetos? 
a) Mesa: ____________________________________ 
b) Escada: ___________________________________ 
c) Poltrona: ___________________________________ 
d) Escrivaninha: _______________________________ 
e) Armário: ___________________________________ 
f) Lavadora: ___________________________________ 
8) Quais personagens aparecem no texto, além de Talita? ----------------------------------------- 
9)Retire do texto o que se pede: 
a) 4 palavras que tenham 5 letras: ___________, ____________, _________, ___________ 
b) 4 palavras que tenham 6 letras: ___________, ____________, _________, ___________ 
c) 4 palavras que tenham 7 letras: ___________, ____________, _________, ___________ 
d) 2 palavras que tenham 8 letras: _________________, ____________________ 
e) 3 palavras que tenham 9 ou mais letras: ______________, ______________, ___________ 
f) 2 palavras que tenham M antes da letra P: _________________, _________________ 
g) 3 palavras que tenham a letra H: ______________, _______________, ________________ 
 
Atividades sobre o conteúdo LETRAS E FONEMAS 
1)  Escreva o número de letras e de fonemas de cada palavra: 
 
 

PALAVRA  LETRAS  FONEMAS 

Máximo  6  6 

Fixo 
  

Companhia 
  

Folha 
  

Campanha 
  

Chuchu 
  

Guitarra 
  

Honesto 
  

Flexão 
  

 


