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● LÍNGUA PORTUGUESA

Nas páginas 35 a 38, as atividades devem ser realizadas prioritariamente de forma oral

(falando), repetidas vezes, se necessário. A ênfase é a percepção auditiva, ou seja, escutar a

sílaba mais forte.



Pronuncie (fale) com naturalidade e devagar, sílaba por sílaba, de modo que você perceba as

diferenças de tonicidade e determinem a sílaba mais forte.

SÍLABA TÔNICA é a sílaba pronunciada com mais intensidade em uma palavra. E

dependendo da posição da sílaba forte, tem uma classificação: oxítona, paroxítona e

proparoxítona, que contamos a partir da última sílaba.

Veja...

Outro exemplo:



Então...

● Oxítona = última sílaba forte

● Paroxítona = penúltima sílaba forte

● Proparoxítona = antepenúltima sílaba forte.

Agora é com você, faça as atividades do livro.

● CIÊNCIAS

Página 135

Página 136

A imagem de um esfregaço sanguíneo ao microscópio precisa ser interpretada. As células são

tridimensionais e o fundo amarelado sobre o qual elas são vistas é o plasma sanguíneo.

Observe que existe uma quantidade bem maior de glóbulos vermelhos do que de glóbulos brancos

no sangue. Os glóbulos brancos são maiores e não tem cor característica dos glóbulos vermelhos.

Você sabia que, no sangue humano, há aproximadamente 700 vezes mais glóbulos vermelhos do

que glóbulos brancos? Ou seja, algo em torno de 4,5 milhões e 5 milhões de glóbulos vermelhos

para somente 7 mil glóbulos brancos por mL (mililitro) de sangue.



Página 137

Para completar o texto, você deverá ler as legendas e o nome das estruturas.

Depois de preencher os espaços, você terá uma explicação/ conclusão a que chegou sobre a função

dos glóbulos brancos no sangue.

Página 138

Faça a mesma coisa da página anterior. Leia as legendas e o nome das estruturas para completar os

espaços do texto.

Qualquer dúvida estou à sua disposição!


