
ESCOLA MUNICIPAL Profª LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI
Nome do aluno: Semana 11
Professor: Rose, Ilza e Madalena Data:

17/05/2021
Turma:
5ºs anos

Componente Curricular: Língua Portuguesa Entregar devolutiva no classroom

Bom dia. Você lembra da Crônica: Comunicação que leu na semana passada? Vamos continuar

falando dela. Página 48 do livro Ápis.

1- Com exceção do primeiro parágrafo, todos os outros são iniciados e terminados pelo sinal de

ASPAS. O que as ASPAS indicam nessa crônica?

(A) Marcam as falas de cada um dos personagens.

(B) Destacam as palavras.

(C) Separam trechos que foram escritos por outro autor.

2- A crônica que você leu foi construída pelo DIÁLOGO entre dois personagens - vendedor e

comprador. Que fato dificultou o sucesso dessa comunicação? _____________________________

3- Compare essas falas dos personagens.

Falas do comprador Falas do vendedor

“Olha, é pontuda, certo?” “ Posso ajudá-lo, cavalheiro?”

“[...] Tem uma ponta assim, entende?” “ Pois não?”

“[...] uma espécie de encaixe, entende? ‘ “ Sim, senhor.”

“[...] o negócio, entende, fica fechado.” “ Infelizmente, cavalheiro…”

a) Nas falas do comprador, o que mostra que ele se expressa de modo mais informal e mais

espontâneo do que o vendedor? _______________________________________________

b) O que revela que a fala do vendedor é mais formal, mais cerimoniosa? ________________

4- Página 49- DESCREVER é apresentar as características, as qualidades de algo, de tal modo

que se possa imaginar o que está sendo descrito.

Releia este trecho da crônica:

“Isso que eu quero. Tem uma ponta ASSIM, entende? Depois vem, ASSIM, ASSIM, faz uma volta

[...] e na outra ponta tem uma espécie de encaixe, entende? [...]”



a) Escolha a alternativa que melhor completa a frase a seguir: Podemos afirmar que a
descrição feita pelo comprador é:

(A) CLARA, e o ouvinte entenderá perfeitamente o que ele deseja.

(B) INSUFICIENTE, e o ouvinte entenderá apenas parte do que ele deseja.

(C) CONFUSA, e não é possível para o ouvinte entender o que o comprador quer.

b) Nessa fala, uma palavra dá a ideia de que o comprador faz gestos para explicar como o objeto é.

Que palavra é essa? Grife no trecho acima.

c) Ainda nesse trecho, o comprador emprega várias vezes a palavra ENTENDE. Assinale a

alternativa que melhor indica a finalidade dessa repetição.

(A) Deixar claro que o vendedor não está prestando atenção.

(B) manter o vendedor atento.

(C) Mostrar mais conhecimento sobre o assunto.

5- Releia esta fala do comprador.

“Pomba! Um...um… Que cabeça a minha. A palavra me escapou por completo.É uma coisa

simples, conhecidíssima.”

a) Circule as reticências empregadas no trecho acima.

b) Leia em voz alta, o trecho, prestando atenção na expressão UM… UM… Assinale o que

essa expressão acompanhada das reticências pode indicar

(A) dúvida

(B) espanto

(C) irritação

(D) hesitação

(E) raiva

(F) gagueira



Página 50-
c) Marque a alternativa mais adequada para completar a afirmação a seguir. Nessa fala do

comprador, a palavra POMBA:

(A) dá nome a uma espécie de ave.

(B) é uma expressão que sugere irritação, impaciência.

(C) refere-se a uma cerimônia luxuosa.

6- O texto “Comunicação” apresenta uma conversa entre dois personagens. Nessa conversa, há

algumas características que são próprias da fala, mesmo que o registro tenha sido feito de forma

escrita. leia algumas características.

A: pausa, interrupção

B: dúvida, hesitação.

C: manter a atenção do ouvinte.

D: repetição.

Leia agora cada fala a seguir. Marque no quadrinho a letra da característica presente em cada fala.

(    ) “Estou me esforçando, mas…”

(    ) “mais é simples! Uma coisa simples.”

(    )”Não! Escuta aqui.”

(    ) “Me vê aí um...um…”

(    ) “Serve assim para prender. Entende?
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Bom dia!

Hoje iremos resolver a atividade escolhendo a alternativa correta, é uma forma de resolver que
sempre utilizamos, mas a professora vai dar algumas dicas sobre essa forma de resolver:

● Atente-se para o enunciado, que às vezes solicita a alternativa correta, ou verdadeira, e
algumas vezes pede a alternativa que está incorreta (falsa)., ou ainda requer que assinale mais
que uma alternativa, selecionando frases corretas ou incorretas.

● Dentre as alternativas propostas estão resultados parecidos ou próximos ao correto ou
verdadeiro, ou aquele que você chegaria se resolvesse de maneira errada sua situação, por
isso, preste atenção em sua resposta

● Nem sempre chegar ao resultado mencionado nas alternativas, é o correto. Para saber se é
verdadeiro, volte a situação e analise se ele representa a opção verdadeira para a situação.

● Embora a escolha de alternativa pareça fácil, requer do aluno muita atenção para não ser
levado ao erro.

Espero que tenha sido útil para você essas dicas. Vamos para a atividade da página 34 do Nosso
Livro de Matemática.

DESAFIOS

1 - O resultado de 1.800 - 947 é um número que está entre quais números:

a) 100 e 1.100
b) 900 e 1.000
c) 800 e 900
d) 700 e 900

2 - O resultado de 4.200 + 2.359 - 840 é um número:

a) maior de 6.000
b) maior que 5.000 e menor que 5.600
c) menor de 5.000
d) maior que 5.500 e menor que 5.800

3 - Arredonde cada número para a dezena inteira mais próxima e para a centena inteira mais
próxima, observando o exemplo:



4.386 = 4.390 (dezena mais próxima) , 4.400 (centena mais próxima)

a) 4.784 = _____________________
b) 5.891 = _____________________
c) c) 20.008 = __________________
d) 48.936 = ____________________
e) 104.873 = ___________________
f) 544.761 = ___________________

4 - Assinale a alternativa que indica o número obtido ao adicionar o menor número de 4 ordens
formado por algarismos distintos ao maior número de 4 ordens.

a) 11.000
b) 11.255
c) 11.022
d) 13.579

5 - Gabriel somou três números de três ordens e o resultado obtido foi 600 . Quais números ele pode
ter somado, sabendo que os números são diferentes:

a) 10,90 e 500
b) 200,100 e 400
c) 200,200 e 200
d) 100,201,299

Leia a curiosidade abaixo:

Jogos matemáticos:
Existem registros de jogos de tabuleiro há cerca de 5000 anos em civilizações como Egito e
Mesopotâmia. Apesar de ser difícil datar qual foi ou quais foram os primeiros jogos da humanidade, o
jogo Mancala se apresenta como um dos mais antigos, com mais de 7 mil anos de existência.
Foram muito populares na Grécia e na Roma de onde se espalharam por toda Europa e depois para
a América. Os mais famosos desta geração são: Banco Imobiliário, Detetive, Jogo da Vida, War,
Batalha Naval, e mais alguns.
A partir da década de 1980 os jogos de tabuleiro perderam muito a sua popularidade devido aos
jogos eletrônicos, mas, nos últimos anos voltaram a conquistar muitos adeptos. Um dos motivos é a
interação entre os jogadores.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_de_tabuleiro#:~:text=Existem%20registros%20de%20jogos%20de,7%20mil%20anos%20de

%20exist%C3%AAncia.

Então vamos continuar nos divertindo com a Matemática. Na página 35 no Nosso Livro de
Matemática está o Jogo COMPRO SELO!

Para jogá-lo será necessário fazer 24 cartelas de vale compras nos valores abaixo:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Egito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesopot%C3%A2mia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Imobili%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Detetive
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_da_Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/War
https://pt.wikipedia.org/wiki/Batalha_Naval


Convidar até 4 pessoas e seguir as regras de como jogar, lembrando que o cálculo mental agiliza o
jogo e o raciocínio lógico.

Depois de se divertir, pare um minuto e responda:

1 - Jogou com quem? e quem venceu o jogo?

2 - Qual foi a maior dificuldade do jogo?

● Se quiser, mande a foto do momento do jogo para o Classroom.


