
 
 
 
 
 
 

 

Sugestão de Atividade 

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

 

SÉRIE: 6º Ano 

 

CONTEÚDO: 

Eixo Temático I: Leitura e Compreensão Textual (Recursos da linguagem 

poética); 

Eixo Temático III: Conhecimentos Linguísticos Aplicados ao texto (Substantivos 

e Ortografia); 

Eixo Temático IV: Conhecimento e Domínio de Textos Literários (Construção 

das condições de produção e recepção dos gêneros literários propostos, 

aspectos linguísticos, expressivos do gênero literário e estudo da Literatura 

Brasileira). 

 

INTERDISCIPLINARIDADE: 

Relacionar a discussão do texto com aspectos trabalhados no componente 

curricular GEOGRAFIA, contemplando os conteúdos: Região, Clima e 

Problemas ambientais (a seca). 

Ampliar a discussão do texto utilizando o conteúdo: meses e estações do ano, 

que serão trabalhados nos componentes curriculares LÍNGUA INGLESA e 

LÍNGUA ESPANHOLA.  

 

DESCRITORES DE LÍNGUA PORTUGUESA: 

D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros; 

D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o 

interlocutor de um texto; 

D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação 

de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi 

produzido e daquelas em que será recebido. 

 



 
 
 
 
 
 

 

Leia com atenção o poema abaixo: 

 

TEXTO 1: 

 

Vaca Estrela e Boi Fubá 
 
Eu sou filho do Nordeste,  
Não nego meu naturá. 
Mas uma seca medonha  
Me tangeu de lá pra cá. 
Lá eu tinha o meu gadinho,  
Num é bom nem imaginar,  
Minha linda Vaca Estrela 
E o meu belo Boi Fubá. 
Quando era de tardezinha  
Eu começava a aboiar  
 
Ê êêêla a aaa ê êêê Vaca Estrela,  
Ô ôôô Boi Fubá.  
 
Aquela seca medonha  
Fez tudo se atrapalhar, 
Não nasceu capim no campo, 
Para o gado sustentar 
O sertão esturricou,  
Fez os açude secar 
Morreu minha Vaca Estrela,  
Já acabou meu Boi Fubá 
Perdi tudo quanto tinha,  
Nunca mais pude aboiar. 
 
Ê ê ê ê la a a a a ê ê ê ê Vaca Estrela, 
ô ô ô ô Boi Fubá. 
 

Patativa do Assaré 
Disponível em: <http://letras.terra.com.br/jovens-talentos/448501/>. Fragmento 

 

QUESTÕES PARA INTERPRETAÇÃO 

QUESTÃO 01: Qual foi o principal assunto apresentado no texto? 
 

a) A vegetação do nordeste.  

b) As estações do ano.  

c)A seca no nordeste. 

d) Os animais criados pelo nordestino.  



 
 
 
 
 
 

 

QUESTÃO 02: Esta situação apresentada no poema também acontece na 
região em que você mora? 

 

QUESTÃO 03: Porque podemos dizer que este texto é um poema? Responda 
nomeando “as partes” da estrutura do poema.  

 

QUESTÃO 04: Este poema possui rimas? Copie dois pares de palavras que 
rimam no texto.  

 

QUESTÃO 05: Podemos identificar este homem que fala no poema, como um:   

a) Homem escolarizado nascido em uma cidade grande.  

b) Sertanejo de uma área rural.  

c) Idoso que habita uma comunidade urbana.  

d) Homem escolarizado que habita uma comunidade no interior do país.  

 
 
QUESTÃO 06: Leia com atenção o fragmento a seguir: 

O diminutivo é uma maneira ao mesmo tempo afetuosa e precavida de usar a linguagem. 
Afetuosa porque geralmente o usamos para designar o que é agradável, aquelas coisas tão 
afáveis que se deixam diminuir sem perder o sentido. E precavida porque também o 
usamos para desarmar certas palavras que, na sua forma original, são ameaçadoras 
demais. 

VERISSIMO, Luís Fernando. O diminutivo. (Fragmento) 

 

 

Agora, releia o poema Vaca Estrela e Boi Fubáe localize os substantivos que 

estão no diminutivo. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

LEIA COM ATENÇÃO ESTE OUTRO POEMA DO MESMO AUTOR: 

 

TEXTO 2: 

A Triste Partida 

Setembro passou  
Outubro e Novembro  
Já tamo em Dezembro  
Meu Deus, que é de nós. 
Meu Deus, meu Deus  
Assim fala o pobre  
Do seco Nordeste  
Com medo da peste  
Da fome feroz  
Ai, ai, ai, ai.  
(...) 
Sem chuva na terra  
Descamba Janeiro,  
Depois Fevereiro  
E o mesmo verão  
Meu Deus, meu Deus 
Entonce o nortista  
Pensando consigo  

Diz: “isso é castigo  
não chove mais não”  
Ai, ai, ai, ai 
 
Apela pra Março  
Que é o mês preferido  
Do santo querido  
Senhor São José  
Meu Deus, meu Deus 
Mas nada de chuva  
Tá tudo sem jeito  
Lhe foge do peito  
O resto da fé  
Ai, ai, ai, ai. (...) 

 

 

Patativa do Assaré 

 

QUESTÃO 07: Existem semelhanças entre o texto 1 (Vaca Estrela e Boi Fubá) 

e o texto 2 (Triste Partida)? Compare-os. 

 

 

 

QUESTÃO 08: Observe no texto 2  que algumas palavras foram iniciadas com 

a primeira letra maiúscula, mesmo sem ser no início do verso. Estas palavras 

são classificadas como: 

a) Substantivos abstratos 

b) Substantivos próprios 

c) Substantivos compostos  

d) Substantivos derivados 


