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(EF04LP15) Distinguir fatos de  opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos,
publicitários etc.).
(EF04MA05) Utilizar as propriedades das operações para  desenvolver estratégias de cálculo.
(EF04MA18) Reconhecer ângulos retos e não  retos em figuras poligonais com o uso de
dobraduras, esquadros ou softwares de geometria.

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO INFORMATIVO

COMO SURGEM OS BICHOS DAS FRUTAS?
Os bichos de goiaba, pêssego, manga, laranja e outras nascem dentro das frutas.

As fêmeas adultas de um tipo de mosca — a mosca-das-frutas — perfuram  as  cascas
das   frutas   maduras   e   depositam  os  ovos que se transformam em larvas. Estas se
alimentam ali dentro, até deixarem o interior das frutas para cair no chão.

“Se ingeridas, as   larvas   não produzem nenhum efeito patológico para o ser humano”,
afirma   o   médico  veterinário e entomologista, José  Guimarães, da Universidade de São
Paulo.

No entanto, elas  são  as  responsáveis  pela   má qualidade das frutas, que ficam
impróprias para o consumo.

(SUPERINTERESSANTE, Maio/ 1992)
============================================================

RESPONDA COM BASE NO TEXTO INFORMATIVO LIDO

REGISTRE SUAS RESPOSTAS NO SEU CADERNO DE CLASSE



1) A ideia do primeiro parágrafo é:
Os bichos das frutas nascem dentro das próprias frutas.

E a ideia básica do último parágrafo, qual é?(RESPOSTA NO CADERNO)

______________________________________________________

2) Lendo novamente o texto, observe que o autor se utilizou de certas palavras

para não repetir outras ou para fazer a ligação entre as partes do texto.

Escreva a quem estão se referindo as palavras seguintes.

a) OUTRAS ( 1º parágrafo) ______________________

b) ESTAS ( 2º parágrafo) _______________________

c) ELAS ( 4º parágrafo) ________________________

3) No segundo parágrafo, também para evitar a repetição, foi utilizada a

expressão ALI DENTRO. Nesse parágrafo, aparece outra palavra com a

mesma significação. Qual é? ____________________________________

4) Por que o período abaixo aparece entre aspas (“...”) no texto?

“Se ingeridas, as larvas não produzem nenhum efeito patológico para o ser

humano.”

_____________________________________________________________

5) Procure no dicionário o significado de ENTOMOLOGISTA e reescreva ( no

caderno) o terceiro parágrafo utilizando, no lugar dessa palavra, outra ou

outras com o mesmo significado.



ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA

MULTIPLICAÇÃO DE UM NÚMERO NATURAL POR 10

NESTE PRIMEIRO MOMENTO UTILIZE A CALCULADORA E REALIZE OS
SEGUINTES CÁLCULOS

7 x 10= 18 x 10= 23 x 10=

34 x 10= 77 x 10= 95 x 10=

123 x 10= 259 x 10= 370 x 10 =

Depois de ter feito estas multiplicações registre no caderno o que você observou ?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGORA ACESSE O LINK ABAIXO E VAMOS CONTINUAR
BRINCANDO  COM UM JOGO EXPLORANDO A
MULTIPLICAÇÃO
https://www.atividadesdematematica.com/jogar-gratis/jogo-tabuada-do-dino

A) Responder individualmente às questões.
B) Enviar foto para correção via WhatsApp.

https://www.atividadesdematematica.com/jogar-gratis/jogo-tabuada-do-dino

