Sugestão de Atividade / Rolo de Barbante

COMPONENTES CURRICULARES: Língua Portuguesa e Matemática
SÉRIES: 6° e 7° Anos
CONTEÚDOS DE LÍNGUA PORTUGUESA: Diálogo no texto narrativo;
Elementos constitutivos da organização do texto literário e Tipos de narradores.
CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA: Números Racionais: Problemas
envolvendo frações; Comparação de frações; Adição. Medidas de
Comprimento: Transformação de centímetro em metro.
Descritores de Língua Portuguesa: D1, D18, D12, D13 e D17
Descritores de Matemática: D15, D22, D25 e D26

TEXTO:
BRINCADEIRA COM BARBANTE
Tu quer o quê, menino? Mais barbante?! – Gritou a mãe de Otávio.
- Seu pai não trabalha em fábrica de barbante não, meu filho! Todo
santo dia você me pede um rolo de barbante. Esqueceu que lhe dei um
completo ontem? Pra quê você quer tanto barbante? - Continuou a mãe.
Ouvindo assustado a bronca que a mãe lhe dava, o menino reagiu:
- Mamãe, primeiro a senhora pegou a metade do que havia me dado
para amarrar os pacotes que a senhora tava fazendo. Depois, Marquinhos
pegou a metade do que restou para brincar puxando carro. Papai pegou a
metade do que ainda eu tinha para amarrar as calças dele. Depois, Alice pegou
dois quintos do que ainda me restava para amarrar as tranças da boneca. Foi
isso! – Explicou Otávio.
- E esse tanto que você tem aí, Otávio? – Questionou a mãe.
- A senhora acha que um pedaço de 30 centímetros de barbante dá pra
brincar de alguma coisa? – Concluiu Otávio, interrogando a mãe.
(Texto Adaptado de Avaliação de Matemática do Colégio Padre Ovídio – 6º Ano – I Unidade – Ano Letivo 2016)

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL:
QUESTÃO 01: A expressão “todo santo dia” (linha 3), sugere que:
a) Todo dia Otávio brinca com barbante.
b) A mãe de Otávio comprava um rolo de barbante todos os dias.
c) Constantemente Otávio pedia rolo de barbante à mãe.
d) Todos os feriados a mãe dava barbante para Otávio brincar.
QUESTÃO 02: Quantas personagens podem ser identificadas no texto?
a) duas
b) três
c) quatro
d) cinco
QUESTÃO 03: Qual a classificação do texto “Brincadeira com Barbante”?
a) Narração
b) Descrição
c) Dissertação
d) Exposição
QUESTÃO 04: Qual a principal linguagem utilizada pelas personagens deste
texto?
a) Linguagem formal
b) Linguagem informal
c) Linguagem visual
d) Linguagem padrão
QUESTÃO 05: Quem é o narrador do texto?
a) A mãe de Otávio
b) Otávio
c) Um narrador observador
d) Marquinhos

QUESTÃO 06: Quantos centímetros de barbante Alice pegou com Otávio para
amarrar os cabelos da boneca?

QUESTÃO 07: Quantos metros tinha o rolo completo de barbante que Otávio
havia ganhado de sua mãe?

QUESTÃO 08: Entre Marquinhos e o pai de Otávio, qual deles ficou com mais
barbante?

QUESTÃO 09: Pelo entendimento do texto, qual quantidade de barbante
acabou ficando para cada personagem?

QUESTÃO 10: Quantos metros de barbante a mãe de Otávio pegou para
amarrar os pacotes?

