6º ANO • Língua Portuguesa
Leia o texto a seguir e responda às questões:
O burro trapaceiro
Há muitos anos, moravam num mesmo curral, um burro, um
boi e um cordeiro. Embora pela manhã os três tivessem que
trabalhar muito, à tarde podiam descansar à vontade no curral, pois
o dono os tratava muito bem.
Que fazer durante as horas livres? Resolveram passar as
tardes jogando cartas ou dados. Quem ganhasse, podia dormir no
melhor estábulo. Como se pode imaginar, os três jogavam com o
maior afinco.
O burro era um grande trapaceiro. Ganhava todas as
partidas e, por isso, dormia sempre no melhor estábulo. O boi e o
cordeiro começaram a desconfiar dele. Para terem certeza de suas
suspeitas, fizeram uma pequena cruz em todas as cartas.
Quando o burro voltou a ganhar, na partida seguinte, os
amigos lhe pediram:
— Mostre-nos suas cartas, amigo! — disse-lhe o cordeiro.
— Isso, as suas cartas! — apoiou o boi.
— Estão insinuando que eu estou fazendo trapaça? —
perguntou o burro, meio sem jeito.
De nada adiantou negar. Teve de mostrar as cartas que tinha
posto sobre a mesa. Nenhuma delas estava marcada com uma cruz.
Quer dizer, não pertenciam ao baralho e o burro tinha-as tirado da
manga. Assim, os dois puderam comprovar suas suspeitas.
Realmente há muito tempo o burro os estava enganando.
Desde essa tarde, não voltaram a jogar com ele, pois haviam
perdido totalmente a confiança. E passaram a se revezar na
utilização do melhor curral.
Disponível em: <https://metaforas.com.br/infantis/2018-06-02/o-burro-trapaceiro.htm>.

a) Releia este fragmento do texto: [...] à tarde podiam
descansar à vontade no curra [...], a partir desse trecho,
o que se pode concluir?
b) O trecho “[...]Ganhava todas as partidas e, por isso,
dormia sempre no melhor estábulo [...]”, refere-se a qual
personagem?

LISTA 17

Leia a tirinha abaixo e responda à questão:

No trecho: “Meu amor é uma caravana de rosas vagando
num deserto inefável de paixão”, qual a figura de linguagem
utilizada?
A Hipérbole
B Hipérbato
C Metáfora
D Eufemismo
E Comparação
Observe a tirinha a seguir e responda à questão:

Observe o texto a seguir e responda às questões:
Berto
Berto era um abominável homem das Neves. Ele gostava
tanto das montanhas nevadas, quanto das distantes florestas.
Certo dia, Berto estava perseguindo duas borboletas
quando elas pousaram em uma pedra. Silenciosamente, ele rastejou
para perto delas. Mas do outro lado da pedra havia um garotinho.
Que susto! Ele nunca havia visto nada igual! Berto
mergulhou na moita para se esconder. Mas ... AAAAIIII! Os galhos
tinham vários espinhos!
O garotinho andou até Berto: – Desculpe-me – ele disse. Eu
não quis assustá-lo. Meu nome é Tom. Quem é você?
– Eu sou Berto, um abominável homem das neves!
BUCKINGHAM, M. “O não tão abominável homem das Neves”. São Paulo: Ciranda Cultural,
2005. s/p.

a) O ponto de exclamação que acompanha a expressão
“AAAIII!” indica o que?
b) Pelo texto apresentado, é possível afirmar que Berto
era um abominável das neves?
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Qual foi a figura de linguagem utilizada na tirinha?
A Metáfora
B Comparação
C Hipérbole
D Ironia
E Eufemismo
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Leia o texto a seguir e responda às questões:
Era uma vez o tempo
O tempo do tic tac do relógio e do alarme de despertar. O
tempo que dura o dia. Que a gente tem para terminar uma prova.
Ou o tempo que dura um filme. O tempo que surgiu junto com tudo
mais que existe. Porque, em todo _______ universo, só existem três
coisas: energia (e toda a matéria que existe e que forma as estrelas,
os planetas e você), espaço e tempo.
O tempo surgiu. O tempo passou e surgiu o nosso Sol. Surgiu
a Terra. A vida. E finalmente os seres humanos. E a gente se
encontrou, então, com esse protagonista, que é o senhor de tudo!
Luiza Lages. Disponível em: <https://minasfazciencia.com.br/infantil/2020/11/03/a-invencao-dashoras/>.

a) Complete o espaço a seguir com o artigo que define o
substantivo “universo”: “Porque, em todo _____
universo”
b) No trecho “[...] forma as estrelas, os planetas [...]” os
artigos “as” e “os” possuem o que em comum?

GABARITO:
1.

2.

3.
4.
5.
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a) Pode-se concluir que eram bem tratados pelo dono e podiam
descansar.
b) Refere-se ao burro.
a) Indica susto/surpresa
b) Não, pois ela admirava as borboletas e também se assustou
com o humano.
A
D
a) O
b) Possuem em comum o número, os dois estão no plural.
pág. 2 de 2

