6º ANO • Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões.
A fábula-mito do Cuidado
Certo dia, ao atravessar um rio, Cuidado viu um pedaço de
barro e teve uma inspiração. Pegou no barro e começou a dar-lhe
forma. Enquanto contemplava a sua obra, apareceu Júpiter e
Cuidado pediu-lhe que soprasse espírito sobre ela. Júpiter assim fez.
Mas, quando Cuidado quis dar um nome à criatura que tinha
moldado, Júpiter proibiu-o e exigiu que fosse imposto o seu nome.
Enquanto Júpiter e Cuidado discutiam, surgiu, de repente, a Terra. E
ela também quis conferir o seu nome à criatura, pois esta foi feita
de barro, material do seu corpo. Originou-se uma discussão
generalizada. Finalmente, de comum acordo, pediram a Saturno que
fosse o árbitro nesta questão. Saturno tomou a seguinte decisão: Tu,
Júpiter, deste-lhe o espírito. Receberás, pois, o espírito de volta por
ocasião da sua morte. Tu, Terra, deste-lhe o corpo. Receberás,
portanto, de volta o corpo quando ela morrer. Mas, como tu,
Cuidado, moldastes a criatura, ela ficará sob os teus cuidados,
enquanto viver. E ela se chamará homem, isto é, feito de húmus,
que significa terra fértil.

LISTA 22

A informação luminosa ativa as células fotossensíveis da
retina, que, ao serem estimuladas, iniciam um processo para levar a
informação até os centros superiores centrais.
É no córtex visual que construímos a representação de tudo
o que aprendemos a partir do mundo que nos cerca, o que incluirá
informação como as formas dos objetos, suas cores e intensidades
luminosas, suas localizações no espaço, assim como se eles se
movimentam e para onde vão!
Enxergar passa a ser mais do que detectar a luz e se
transforma em uma construção mental que guia nossas experiências
e vidas. Portanto, cuide muito bem dos seus olhos e selecione aquilo
que você quer ver ou ler!
Revista Ciência Hoje das Crianças.
Edição 271. Disponível em:
<http://capes.cienciahoje.org.br>.

a) Sublinhe o pronome pessoal reto deste trecho do texto:
“[...] assim como eles se movimentam [...]”.
Observe a tirinha e faça o que se pede.

Fábula de Higino. Revista Bons fluidos, abril de 2014.

a) Na passagem “[...] apareceu Júpiter e Cuidado pediu-lhe
que soprasse espírito sobre ela.”, qual é a palavra que o
pronome retoma?
b) Observe a frase: “Tu, Júpiter, deste-lhe o espírito.”.
Aponte o pronome reto presente nessa oração.
Observe a tirinha abaixo e responda às questões.

a) Transcreva da tirinha dois pronomes pessoais do caso
reto.
b) A qual palavra o pronome “ela” faz referência?

a) Transcreva da tirinha dois pronomes pessoais do caso
reto.
b) A qual palavra o pronome “ele” faz referência?
Leia o texto abaixo e faça o que se pede.
Do olho ao cérebro
Nosso globo ocular capta a luz do ambiente e essa
informação é levada até uma parte do cérebro chamada córtex
visual, para que possamos perceber o que estamos vendo.
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GABARITO:
1.
2.
3.
4.

a) Retoma a palavra “forma”.
b) Tu.
a) Eu e ele.
b) Faz referência ao Juca.
a) Eles.
a) Eu/ Ela
b) Faz referência à palavra “mãe”.
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