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Bom dia. Continuando com a interpretação- Páginas 46 e 47 do nosso livro Ápis

1- Ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele
que:

(A) desista

(B) aponte na prateleira

(C) mostre com as mãos.

(D) desenhe

2- Copie da crônica pelo menos uma pergunta do vendedor que facilitou as explicações sobre o
objeto desejado pelo comprador.________________________________________

3- Em sua opinião, o vendedor foi paciente com o comprador? ______________________

4- Marque um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo dessa crônica.

a) Situação inicial

(A) Duas pessoas se encontram na rua.

(B) Um comprador entra em uma loja

(C) Um vendedor discute com um comprador.

b) Complicação

(A) O comprador quer comprar algo que a loja não tem.

(B) O vendedor não dá atenção ao comprador.

(C) O comprador não consegue comunicar o que quer comprar



c) Clímax

(A) O vendedor perde a paciência.

(B) O comprador quer chamar o gerente.

(C) O comprador não sabe desenhar.

d) Desfecho

(A) O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava
procurando.

(B) O comprador lembra-se da palavra e diz ao vendedor.

(C) O comprador e o vendedor não se entendem
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Hoje o assunto é Pontos de Referência:

Jorge aproveitou a visita da família e os levou para passear. Ele explicou que
trabalha como taxista e que a sua profissão exige que preste atenção a pontos de
referência para ajudá-lo a se localizar, como hospitais, bancos, prédios públicos etc.

⇒Veja o folheto que receberam e responda às perguntas:

a) Onde se localiza o hospital? ___________________________
b) Como se pode localizar o Museu de Arte? ___________________________
c) Se Jorge pegar um passageiro na casa próxima ao edifício azul que fica na Rua

Beija Flor que deseja ir à estação do Metrô, descreva o caminho que poderá fazer.

________________________



d) Que trajeto ele pode fazer se pegar um passageiro na escola para levar ao
supermercado? _____________________________________

Para completar a sexta feira, vamos continuar com os nossos exercícios da tabuada, hoje será
através de um jogo online. Acesse o link abaixo e pratique a sua tabuada de forma bem divertida.
Se quiser tire uma foto de você jogando e mande pelo Classroom.

https://www.cokitos.pt/cobra-de-multiplicacao/play/

Dica: ao abrir o jogo, às vezes ele entra já com anúncio, é só aguardar, apertar o play na folha
explicativa que o jogo inicia.

Boa Multiplicação divertida para você!!!!!

https://www.cokitos.pt/cobra-de-multiplicacao/play/

