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⇒ COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO

⇒ HISTÓRIA: LEIA E RESPONDA, NO SEU LIVRO DE INTERDISCIPLINAR.

⇒ LÍNGUA PORTUGUESA: LEIA E RESPONDA, NO SEU LIVRO.

HISTÓRIA

● PÁGINA 90

ATIVIDADE 1: no seu caderno, embaixo da rotina, escreva a disciplina e a página.

Em seguida, escreva como você acha que são tomadas as decisões:

- na sua família =
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- na sua escola =

● PÁGINA 91

Atividade 3: a resposta é pessoal.

Você sabe o que é um zigurate? Conheça um pouco sobre o zigurate de Ur, acessando o link
abaixo:

https://www.youtube.com/watch?v=YzbrP_6TA9Q

*******************************************************************

LÍNGUA PORTUGUESA

● PÁGINA 62

Leia com muita calma e atenção. Perceba que existe uma concordância de gênero e de número
entre substantivo, artigo e adjetivo.

Não existe: “As flor são bonita.”, existe “As flores são bonitas”.

Não existe: “Nós vai comer.”, ou “Os moleque estão brincando”. Existe uma concordância.

Releia a página 57, para lembrar sobre os artigos (o, a, os, as, um, uma, uns, umas) e sobre os
gêneros (masculino e feminino).

● PÁGINA 63

Nessas atividades é importante que você perceba que é o substantivo o núcleo da expressão. É ele
quem determina a concordância nominal. É o substantivo o centro da relação com o artigo e o
adjetivo ou a locução adjetiva.

Observe o exemplo:

a) “O senhor que uma antena externa de televisão.”
O senhor quer umas antenas externas de televisão.

● PÁGINA 64

As atividades retomam a correspondência entre o adjetivo e locução adjetiva. Há mudanças
necessárias ao se alterar o gênero ou o número do substantivo.

Atividade 6, exemplo: tempestade = violenta, perigosa, terrível, arrasadora, assustadora, de gelo,
de vento, de areia.
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https://www.youtube.com/watch?v=YzbrP_6TA9Q


QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO

3


