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ATIVIDADES PARA SEMANA 30.03 A 03.04.2020 

 CADERNO DE ATIVIDADES= Páginas: 19 a 28 

 FOLHAS DE ATIVIDADES= RESPONDER NAS OU COPIAR E RESPONDER NO CADERNO. 

Meu rio desce! 

Por Wolney Tavares - União Brasileira de Escritores de Goiás 

 

Lá vai meu remanso 

Correndo chão a baixo 

Brota das trilhas em pindoramas 

Tuas cristalinas águas mil! 

 
Desce ribeirinhas léguas 
Ponte e meia, dito em reverso 

Alcunhas das bandeiras vindas 

Do senil Bueno dos Bartolomeus 

 

Corre caudaloso e sereno... 

Pra terras amenas do “meio sul” 

Do norte surge, e vem desaguando 

Pra divisa das “minas dos gerais” 

 

É, o meu Rio Meia Ponte 

Tão nobre, nas tuas ribeiras de Goiás 

Mesmo que tu não vejas em alpestre 

Esse rio doce, também corre em mim. 

 

Nascendo coração viril 

Do outeiro dos Brandões 

Comuna promissora de Itauçu, 

Rincão fidalgo do meu Goiás! 

 

1. A partir da leitura do poema “Meu rio desce” tem quantos dígrafos? 

 

a) 01 

b) 02 

c) 03 

d) 04 

 

2. Marque a alternava correta: a palavra “ribeirinhas” apresenta: 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade Complementares 

Aluno (a): 

Professor (a): Adriana Disciplina: Português 

Turma: 6º anos Nota: 

Instruções /Observações:  

 

 

Leia  



a) Dígrafo 

b) Encontro consonantal 

c) Oxítona 

d) Encontro vocálico 

 

3. O que quer dizer o verso “Tuas cristalinas águas mil!” 

a) Águas claras e limpas. 

b) Águas sujas e escuras. 

c) Águas sujas e claras. 

d) Águas límpidas e escuras.  
4. De onde surge o rio? 

a) Do centro- oeste. 

b) Do sul. 

c) Do norte. 

d) Do leste. 

 

5. O que o rio significa para o autor? 

a) Pobreza. 

b) Tristeza. 

c) Nobreza. 

d) Melancolia. 

 

Por que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher? 

 

Paula Nadal 

 

     As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam o imaginário de que a data 

teria surgido a partir de um incêndio em uma fábrica têxtil de Nova York em 1911, quando cerca de 130 

operárias morreram carbonizadas. Sem dúvida, o incidente ocorrido em 25 de março daquele ano marcou a 

trajetória das lutas feministas ao longo do século 20, mas os eventos que levaram à criação da data são 

bem anteriores a este acontecimento. 

     Desde o final do século 19, organizações femininas oriundas de movimentos operários protestavam em 

vários países da Europa e nos Estados Unidos. As jornadas de trabalho de aproximadamente 15 horas 

diárias e os medíocres introduzidos pela Revolução Industrial levaram as mulheres a greves para reivindicar 

melhores condições de trabalho e o fim do trabalho infantil, comum nas fábricas durante o período. 

     O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908 nos Estados Unidos, quando cerca de 

1500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano 

seguinte, o Partido Socialista dos EUA oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, com um protesto que 

reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York e culminou, em novembro de 1909, em uma longa 

greve têxtil que fechou quase 500 fábricas americanas. 

     Em 1910, durante a II Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, uma resolução 

para a criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de cem 

representantes de 17 países. O objetivo era honrar as lutas femininas e, assim, obter suporte para instituir 

o sufrágio universal em diversas nações. 

     Com a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) eclodiram ainda mais protestos em todo o mundo. Mas foi 

em 8 de março de 1917 (23 de fevereiro no calendário Juliano, adotado pela Rússia até então), quando 

aproximadamente 90 mil operárias manifestaram-se contra o Czar Nicolau II, as más condições de trabalho, 

a fome e a participação russa na guerra - em um protesto conhecido como "Pão e Paz" - que a data 

consagrou-se, embora tenha sido oficializada como Dia Internacional da Mulher, apenas em 1921. 

     Somente mais de 20 anos depois, em 1945, a Organização das Nações Unidas (ONU) assinou o primeiro 

acordo internacional que afirmava princípios de igualdade entre homens e mulheres. Nos anos 1960, o 

movimento feminista ganhou corpo, em 1975 comemorou-se oficialmente o Ano Internacional da 

Mulher e em 1977 o "8 de março" foi reconhecido oficialmente pelas Nações 

Unidas. 



    "O 8 de março deve ser visto como momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir 

as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que 

retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países", explica a professora Maria Célia Orlato 

Selem, mestre em Estudos Feministas pela Universidade de Brasília e doutor anda em História Cultural pela 

Universidade de Campinas (Unicamp). 

     No Brasil, as movimentações em prol dos direitos da mulher surgiram em meio aos grupos anarquistas 

do início do século 20, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e  

qualidade de vida. A luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas, nas décadas de 1920 e 

30, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada por Getúlio Vargas. A partir dos 

anos 1970 emergiram no país organizações que passaram a incluir na pauta das discussões a igualdade 

entre os gêneros, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o feminismo passou a manter um diálogo 

importante com o Estado, com a criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em São Paulo, e em 

1985, com o aparecimento da primeira Delegacia Especializada da Mulher.  
 

1- Procure no dicionário o significado das palavras de acordo com o texto. 

a) carbonizadas: ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

b)oriundas: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c)medíocres: 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

d)têxtil:______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

e)sufrágio:____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

f) eclodiram: __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

g)Czar:______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

h) anarquistas: ________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

2- Responda: 

a) Por que comemoramos o Dia da Mulher? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) O que foi o protesto Pão e Paz? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

c) Quando no Brasil surgiram os movimentos em prol da mulher? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) Em que ano foi criada a Delegacia da Mulher? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3- Copie do texto: 

a) O nome de três países: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

b) Os números pares:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c) Nome de um ex-presidente do Brasil: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

d) O significado de ONU: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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1) Luciana e seu irmão foram ao circo, e no intervalo do espetáculo resolveram lanchar com os R$ 

5,00 que lhes restavam. Pediram 2 sucos, 2 salgados e um docinho. 

Tabela de Preços 
Suco → R$ 1,20                      Salgado → R$ 0,70                       Docinho → R$ 

0,50         

 

De acordo com a tabela de preços, quanto Luciana e seu irmão gastaram no lanche? 

 

 

 

2) O elemento neutro da multiplicação é o: 

a) Número 8 

b) Número 3 

c) Número 1 

d) Número 10 

e) Número 0 

f) Nenhum número citado 

3) Ainda sobre os múltiplos dos números podemos afirmar que eles: 

a) São sempre pares 

b) São maiores que 100 

c) São sempre ímpares 

d) São infinitos 

e) São divisíveis por 2 

f) São invisíveis 

 

4) Observe e depois faça: 

 
 

 

 18 é múltiplo de 3 e 3 é divisor de 18 

 _____ é múltiplo de _____ e _____ é divisor de ______. 

 _____ é múltiplo de _____ e _____ é divisor de ______. 

 _____ é múltiplo de _____ e _____ é divisor de ______. 

 

5) Pinte como se pede:   

 Vermelho: Divisores de 36                        Azul: Divisores de 24 

Data: _____/_____/2020 

Nº 

Atividade Quarentena 

Aluno (a): 

Profª.  Disciplina: Matemática 

 
Turma: 6º_anos________ 

Turma: 7º A 

 

Instruções /Observações: Consulte o seu livro para fazer essa atividade. As resoluções podem ser desenvolvidas a 

lápis, mas as respostas devem estar à caneta. Em caso de pintura, deve ser usado lápis de cor. 

 

 

Valor das questões: Esta atividade tem valor parcial de 5,0 pontos. Esta terá sua nota somada com outra para 

finalização da nota total.  

 



 

 

 
 

6) Agora, divirta-se encontrando a figura oculta: 

Dica: Use os múltiplos de 3. 

 

 
 

           Você consegue! 
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1) O que a teoria do Big Bang tenta explicar? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2) As explicações apresentadas por essa teoria são plenamente aceitas na comunidade científica? 

Por Quê? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Ciências 

Turma: 6º anos Nota: 

Instruções /Observações:  

 

Leia  



 

3) As características da Terra, no início da sua formação, era as mesmas que as encontradas 

atualmente? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4) Produção: Pela teoria do Big Bang você ficou sabendo como a origem do Universo 

provavelmente aconteceu. Amplie seus conhecimentos, pesquisando sobre outras hipóteses da 

formação do Universo. Após isso, escreva um texto apresentando as teorias que encontrou. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5) Agora, escreva uma história em quadrinhos que represente a origem do Universo. Sua história 

pode conter somente figuras ou também personagens narrando os fatos 
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Conteúdo:  

 Terra e Universo 

 Sistema Solar  

 

1) Você sonhou que conheceu um extraterrestre. Em seu sonho lhe pediu para que você 

explicasse em qual local do Universo ele o encontraria. Preencha os dados abaixo com as 

informações que deveriam ser passadas ao seu novo amigo. 

a) Galáxia: ____________________________________________________________________ 

b) Sistema :____________________________________________________________________ 

c) Planeta:_____________________________________________________________________ 

d) País:_______________________________________________________________________ 

e) Estado:_____________________________________________________________________ 

f) Cidade:_____________________________________________________________________ 

 

2) Agora, explique a diferença entre astro iluminado e astro luminoso. Cite pelo menos, dois 

exemplos de cada tipo de astro. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Com base nos estudos sobre os componentes do Universo, resolva as palavras cruzadas a 

seguir. 

 

a) Galáxia de grande importância, na qual se localiza o Sistema solar. 

b) Exemplo de astro luminoso 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Ciências 

Turma: 6º anos Nota: 

Instruções /Observações:  

Essas atividades deverão ser realizadas no decorrer de duas semanas. (31/03 a 10/04) 
 

Leia  



 

c) Astros que apresentam luz e calor próprios.  

d) Exemplo de astro iluminado. 

e) Astros que não apresentam luz e calor próprios. 

f) Um dos “braços” da via láctea.  

 

   

S 

   I        

  S 

    T     

  E 

   M       

 A  

S 

 O      

 L         

A  

 R     

 

4) Resolva o Caça-palavras: 



 

 

 

 



 

OBSERVAÇÃO: SEGUEM INSTRUÇÕES PARA O TRABALHO DE CIÊNCIAS DO 6º A 

Confeccionar uma maquete sobre O Sistema Solar. 

Para realização dessa maquete, use materiais recicláveis que estiverem disponíveis em sua 

residência. Use a criatividade! 

Nota de 0 a 10. 

• Fazer a experiência da página 54 (como já previsto nas atividades do bimestre) 
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Lee los textos y contesta a las preguntas:  

 

1) Sobre os Grupos humanos da Pré-História responda: 

a) O que é a Pré-História? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Por que o Homem era nômade no período Paleolítico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

c) Por que o fogo foi um dos principais achados do Paleolítico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a): Dosângela Disciplina: História 

Turma: 6º ano Nota: 

Instruções /Observações:  

 

 

Leia  



 

d) No período Neolítico, o Homem se tornou sedentário. Cite 3 consequências deste fato. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e) Explique o que é pintura rupestre e qual era seu significado para os indivíduos do Paleolítico. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

f) Explique como a agricultura e a domesticação de animais mudaram a história da humanidade. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

g) Quem ocupou as primeiras formas de Estado na Idade dos metais? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Forneça o significado dos termos abaixo:  

a) Nômade:_____________________________________________________________________ 



 

b) Sedentário:___________________________________________________________________ 

c) Aumento demográfico:__________________________________________________________ 

d) Estado:______________________________________________________________________ 

 

3) Caderno de Atividades páginas capítulo 02. 

- As atividades poderão ser entregues em folhas separadas (digitadas ou manuscritas), no 

retorno. 
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TRABALHO DE GEOGRAFIA 

Tema: Elementos da Cartografia 

O trabalho de conter: 

1 - Capa 

2- Sumário 

3- Introdução 

4- Desenvolvimento 

5- Conclusão  

6- Bibliografia  

Como deverá ser realizado o trabalho: 

 Individual 
 Manuscritos 
 Papel almaço 
 Usar no mínimo 4 fontes na bibliografia.  

  

Data: _____/_____/ 2020 

Nº 

Atividade / Trabalho – 1º Bim. 

Aluno (a): 

Professor (a):  Disciplina: Geografia 

Turma: 6º anos Nota: 

Instruções /Observações:  

 

 

Leia  
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1. Read the text and choose the correct answer. Leia o texto e escolha a resposta correta. (1 

 

1) Read the text and choose the correct answer. Leia o texto e escolha a resposta correta. Sem 

rasura!  

 Delicious fruit salad 

- 6 small papayas  -  3 medium oranges – 15 bananas – 6 apples – 15 strawberries – 3 peaches 

– 3 small bunches of grapes – 4 cans of condensed milk – 30 ice cubes. 

- Peel and chop all the fruits into small pieces. Put everything in a large bowl and add the 

condensed milk and the ice cubes. Put in the fridge for about 30 minutes. 

 

- This text is a… 

 

a) description. 

b) menu. 

c) recipe. 

 

2) Write these verbs in the sentences: “am not, are not, is not”. Escreva estas frases na forma 

negativa. 

Pág. 19 – Unit 2 – Forma negativa: o advérbio de negação not vem depois (after) dos verbos “am, 

is, are”. 

Examples: I am not sad.   -  You are not sad.   -  He is not sad. 

 

a) He is my grandmother._________________________________________________________ 

b) They are tall. ________________________________________________________________ 

c) I am short. __________________________________________________________________ 

d) She is sad. __________________________________________________________________ 

 

3) Read the text again and choose the correct answer which has only fruits. Leia o texto da questão 

nº 1 novamente e escolha a resposta correta que tenha somente as frutas. Sem rasura! 

 

a) Condensed milk, bananas, ice cubes, peach. 

b) Strawberries, bunches of grapes, papayas, apples. 

c) Ice cubes, oranges, peach, papayas. 

 

4) Write these verbs in the sentences: “Am I, Are you/ Are they, Is she/Is he”. Escreva estas 

frases na forma interrogativa. 

Data: _____/_____/_______ 

Nº 

Atividade de inglês 2 

Aluno (a): 

Professor (a): Eliana Disciplina: Inglês 

Turma: 6º ANOS A/B/C/D Nota: 

Instruções /Observações: Leia as 8 questões com atenção!!  UNIT 2 

 

P 

 

 

 



 

Pág. 19 – Unit 2 – Forma interrogativa: os verbos “am, is, are” vêm antes (before) do sujeito. 

Examples: Am I sad?   -  Are you sad?  -  Is he sad?/ Is she my mother? 

a) You are happy. _______________________________________________________________ 

b) They are cousins. _____________________________________________________________ 

c) He is my father. ______________________________________________________________ 

d) She is my mom. ______________________________________________________________ 

5) Translate in English about family( Unit 2). Traduza em inglês sobre família pág. 18 – Unit 2 – 

Part 1 

a) Marido: __________________________________ 

b) Esposa: _________________________________ 

c) Pai: _____________________________________ 

d) Papai: ___________________________________ 

e) Mãe: ____________________________________ 

f) Mamãe: __________________________________ 

g) Filho: ____________________________________ 

h) Filha: ____________________________________ 

i) Irmão: ___________________________________ 

 

6. Complete the sentences with “This – That”. Complete as frases com “This – That”, mas preste 

atenção na tradução de cada frase e na explicação. Pág. 24 Unit 2 : This (este, esta, isto) – 

indica pessoa ou coisa que está perto. 

 

That (aquele, aquela, aquilo) – indica pessoa ou coisa que está longe.  

 

a) ._____________________.is a pear. (Esta) 

b) ._____________________ is an orange. (Aquilo) 

c)  _____________________ is a pineapple. (Aquilo) 

d) ._____________________ is a peach. (Isto) 

 

7. Match the columns. Ligue as colunas, mas preste atenção na tradução sobre família. Sem 

rasura! Part 2 – págs. 18 e 22 – Unit 2 

 

a) Parents                                            (     ) Esposa 

b) Grandparents                                   (     ) Pais 

c) Cousin                                              (     ) Avós 

d) Uncle                                                (     ) Primo/prima 

e) Wife                                                  (     ) Tio 

 

8. Complete the sentences with “These – Those”. Complete as frases com “These – Those”, mas 

preste atenção na tradução de cada frase e na explicação. Plural pág. 24 – Unit 2: These 

(estes, estas) – fica perto do falante. 

Those (aqueles, aquelas) – fica longe do falante. 

 

a) ._____________________.are oranges. (Estas) 

b) ______________________are strawberries. (Aqueles) 

c)  _____________________ are peaches. (Estes) 

d) ______________________are pineapples. (Aqueles) 
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1- Quais são os tipos de lançamentos existentes no atletismo? 

a- Lança, disco, vara e martelo; 

b- Bola, disco, lança e vara. 

c- Peso, disco, martelo e dardo. 

d- Vara, disco, peso e martelo. 

2- Quais os tipos de saltos que fazem parte do atletismo? 

a- Altura, distância, extensão e com vara. 

b- Distância, altura, triplo e com vara. 

c- Triplo com vara e altura. 

d- Com vara, em distância, em extensão. 

3- O atletismo é uma modalidade esportiva em que as provas são quase sempre disputadas 

individualmente, exceto: 

a- As provas com barreiras. 

b- As provas de maratona. 

c- As provas de fundo. 

d- As provas de revezamento. 

4- Dentre as corridas presentes nas provas de atletismo, qual seria a mais longa? 

a- Corridas de fundo. 

b- Corridas de meio fundo. 

c- Maratona. 

d- Corridas rasa. 

5- O atleta corre numa pista de no mínimo 40 metros, e deve efetuar o salto antes de uma tábua 

de 20 cm de largura. Ao cair na areia é feita a medição da distância obtida. Que tipo de salto a 

descrição se refere? 

a- Salto em altura. 

b- Salto em distância. 

c- Salto triplo. 

d- Salto com vara. 

Data: _____/_____/_______ 

Atividade: Questionário Professor (a): Ilidio Disciplina: Ed. Física 

Turma: 6os anos Nota: 

Nº Aluno (a): 

Tema: Atletismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6- As regras obrigam atletas a “um pulo, um passo e um salto”, enquanto tentam cobrir a maior 

distância possível. A descrição refere-se ao salto? 

 

7- Quantos metros é composta a maratona? 

a- 21.096 metros 

b- 41.000 metros 

c- 42.195 metros 

d- 12.000 metros  

 

8- O lançamento de peso consiste no arremesso de uma esfera metálica que pesa ________ 

para os homens adultos, e _________ para as mulheres. 

Assinale a alternativa correta: 

a- 6,5 KG e 4KG 

b- 7,27 KG e 4 KG 

c- 8,45 KG e 3 KG 

d- 6,75 KG e 4,5 KG 
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1) Fazer os exercícios das páginas 32 a 35 

Los posesivos 

Son usados para indicar la pose de algo. Debe estar en acuerdo con el número (singular / plural): 

Posesivos átonos: 

Pronombres 
personales 

Posesivos 
Verbo SER 

Singular Plural 

Yo mi mis Soy 

Tú tu tus Eres 

Él / Ella /Usted su sus Es 

Nosotros Nuestro (a) Nuestros (as) Somos 

Vosotros Vuestro (a) Vuestros (as) Sois 

Ellos / Ellas / Ustedes Sus Sus Son 

Ejemplos: 

Este es mi libro de español.        Libro está en singular. 

Estos son mis libros de español   Libros está en plural. 

Ejercícios: 

Siga el modelo: 

(yo) / libro          Es mi libro    Son mis libros 

a) (tú) / bolígrafo  _____________________________ _____________________________ 

b) (Juan) / cartera  _____________________________ _____________________________ 

c) (ella) / cuaderno _____________________________ _____________________________ 

d) (Usted) / Pasaporte _____________________________ _____________________________ 

e) (nosotros) / amigo _____________________________ _____________________________ 

f) (nosotros) / maestra _____________________________ _____________________________ 

g) (vosotros) / abuelo _____________________________ _____________________________ 

h) (Él) / reloj  _____________________________ _____________________________ 

2) Elija el pronome posesivo adecuado para cada oración. Hay solamente una opción para cada oración (2,25): 

 I. Tengo un gato. Es  ___________ gato.   a) Su   b) Tu  c) Mi  
 
II. Él tiene una bicicleta. Es ___________  bicicleta.  a) Tu   b) Su  c) Sua  
 
III. Ella tiene una amiga en Nueva York. Es ___________  amiga.  a) Su        b) Nuestra       c) Mi 
 
IV.  Tú tienes un perro. Es ___________  perro.                     a) Vuestro  b) Sus  c) Tu 
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Leia atentamente todas as perguntas antes de responder. Você pode colar esta atividade ou apenas responder 

as perguntas em seu caderno. ¡Buen trabajo! =D 
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