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Quinta-feira – 10/09/2020 – Língua Portuguesa 

Faça a leitura da página 85 do livro Ápis Língua Portuguesa e responda a página 86 do mesmo livro, apenas a 
questão A. 

Na página 85 do livro de língua portuguesa trabalharemos um texto informativo em forma de ficha técnica retirada 
da internet com o título - Saiba mais sobre o elefante, contendo as principais informações como nome popular, nome 
científico, hábitos alimentares, tamanho e peso. 

Continuando na página 86 a questão A, o (a) aluno (a), irá escolher 2 informações que estão no texto referente ao 
elefante como por exemplo o nome científico do elefante é Loxodonta africana. 

 

Matemática 

 

Faça a página 66 do livro Nosso Livro de Matemática, apenas a questão 1, letras A, B e C e página 67, no 
próprio livro. 

Começamos com a leitura de um texto sobre Esportes e qualidade de vida, na questão 1 letra A, é para localizar no 
texto as informações sobre os brasileiros que praticam atividade física ocasionalmente, quer dizer de vez em quando. 

Questão B precisamos localizar no texto desta página, qual é o esporte mais praticado eventualmente pela população 
brasileira. 

Questão C, você encontrará no texto qual o maior número de pessoas que pratica esporte regularmente ou esporte de 
competição 

Na página 67, analisaremos o gráfico de coluna que apresenta informações sobre quantidade de votos por esporte 
preferido e o tipo de esporte, lendo todas as informações. 

Responda a letra A desta página que pedi para procurar na tabela qual o esporte preferido dos jovens que participaram 
da pesquisa. 

Na letra B é para escrever qual o nome do esporte que teve mais de 100 votos, o esporte igual ou inferior a 100 não 
está sendo solicitado, certo! 

 

 

 

 

 

 


