
DNA Tarefa 15/06/2018 6º ano EF

História

1 - (ÁVILA 2017) Explique os motivos (causas) para os fenícios se dedicarem ao comércio marítimo. 135 e 136

2 - (ÁVILA - Fadminas 2017) Faça uma lista das cidades fenícias e as cidades colonizadas por eles por todo mediterrâneo.

Língua Portuguesa

3 - (http://atividadeslinguaportuguesa.blogspot.com.br) Falar é fácil, escrever é difícil. Você também pensa assim?
Leia o texto de Jô Soares para perceber a diferença.

“Português é fácil de aprender porque é uma língua que se escreve exatamente como se fala.”

(Jô Soares. Revista “Veja” – 28.11.90)

Pois é. U purtuguêis é muito fácil aprender, purqui é uma língua qui a genti iscrevi ixatamente cumu si fala. Num é cumu
inglêis qui dá até vontadi di ri quandu a genti discobri cumu é qui si iscrevi algumas palavras. Im purtuguêis não.É só
prestátenção. U alemão pur exemplu. Qué coisa mais doida? Num bate nada cum nada. Até nu espanhol qui é parecidu, si
iscrevi muito diferenti. Qui bom qui a minha língua é u purtuguêis. Quem soube fala sabi iscrevê.

a) Você deve ter observado, ao ler o texto, que as palavras do título são escritas de forma diferente do texto.

Por que existe essa diferença?

b) Reescreva o texto de Jô Soares utilizando a Língua Padrão. 

4 - (Anglo) A palavra flexão quer dizer movimento, mudança, alteração.

1) Use o código seguinte para explicar as alterações abaixo:

a) Flexão de tempo

b) Flexão de número

c) Flexão de pessoa

d) Flexão de modo

I) Presente, pretérito e futuro são tempos básicos dos verbos.

II) Primeira, segunda e terceira pessoas são, respectivamente: a que fala, a que ouve e aquela de quem se fala.

III) O verbo pode ser usado no singular e no plural.

IV) Certeza, dúvida e ordem são modalidades da ação verbal.

V) Indicativo, subjuntivo, imperativo.
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