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DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

PERÍODO: 18/10 a 22//10/21 
SÉRIE/ANO: 6º anos A, B, C, D e E 

 
ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS: 
1 Leia, atenciosamente, todas às informações a seguir;  
2- Crie o hábito de pesquisar e conversar com sua professora sempre; 
3- Organizem um espaço tranquilo e o material (apostila e caderno), pois eles 
são uma grande fonte de pesquisa; 
4 -Coloque sempre as datas das atividades no caderno  

 

Unidade7: Amigo para todos os dias 

Continuação das atividades da apostila. 

Página129: Leitura  

Página 130: interpretação de texto. 

Página 131 e 132: Leia as diferenças sobre sinônimos e antônimos e 

responda as questões. 

Página 132: Exercício 11 circule os pronomes pessoais e pronomes 

possessivos. 

Página 133 e 134: Leitura do texto e interpretação. 

Leia e copie no caderno: 

 Pronome é a palavra que representa ou acompanha o substantivo,  

indicando-o com pessoa do discurso: 

 >eu - quem fala 

>tu - com quem se fala 

> ele - de quem se fala 

A palavra que acompanha (determina) ou substitui um nome é 

denominada pronome. 

Ex.: Ana disse para sua irmã: 

- Eu preciso do meu  livro de matemática. Você não o encontrou? Ele estava 

aqui em cima da mesa.  

1. eu substitui "Ana" 

2. meu acompanha "o livro de matemática" 
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3. o substitui "o livro de matemática" 

4. ele substitui "o livro de matemática" 

 

Pronomes Pessoais 

São aqueles que substituem os nomes e representam as pessoas do discurso: 

1ª pessoa - a pessoa que fala - EU/NÓS 

2ª pessoa - a pessoa com que se fala - TU/VÓS 

3ª pessoa - a pessoa de quem se fala - ELE/ELA/ELES/ELAS 

 

Pronomes pessoais retos: são os que têm por função principal representar o 

sujeito ou predicativo. 

 

Pronomes pessoais oblíquos: são os que podem exercer função de 

complemento 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pronomes possessivos  
Os pronomes possessivos são aqueles que acompanham ou substituem o 
substantivo, indicando a relação de posse entre as pessoas do discurso e as 
coisas possuídas. Alguns exemplos se pronomes possessivos são: meu, 
minha, teu, tua, seu sua, nosso, nossa, vosso e vossa.  Confira os exemplos 
abaixo:  
 
• Todos viram meu carro novo.  
• A minha casa é logo ali. 
 
Os pronomes possessivos podem variar de acordo com número (singular / 
plural), pessoa (1ª, 2ª ou 3ª pessoa) e gênero (masculino e feminino).  
 
 

 
 Pronomes possessivos 

1ª pessoa do singular meu(s), minha(s) 

2ª pessoa do singular teu(s), tua(s) 

3ª pessoa do singular seu(s), sua(s) 

1ª pessoa do plural nosso(s), nossa(s) 

2ª pessoa do plural vosso(s), vossa(s) 

3ª pessoa do plural seu(s), sua(s) 

  


