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Bom dia. Vamos utilizar o livro Ápis do 5º ano- página 72. (responda no livro)

Há palavras que têm a mesma grafia, mas cujos significados se alteram em razão da
posição da sílaba tônica.

· Ele trabalha em uma fábrica de peças para carros.

· Não se fabrica mais esse modelo de carro.

Complete as frases com as palavras entre parênteses. Note que nessas palavras a posição

da sílaba tônica é diferente.

a) Ela tem uma _________________________ quanto a que roupa usa na festa.

Ela __________________ que ele vá à festa. (dúvida  - duvida)

b) Eu me _______________ todos os dias pela manhã.

As tropas do _______________ auxiliaram no resgate dos refugiados. (exercito - exército)

c) Eu queria ser atendido pelo ____________ de plantão.

Quando eu me ___________ , corro o risco de intoxicação. (medico- médico)

d) O ____________ nesta parte da cidade é muito intenso.

Eu nunca ____________ por esse caminho por temer um assalto. ( transito- trânsito)

e) O ________ estava bem animado quando aquela escola de samba passou na avenida.

Eu sempre ________ o resultado das competições do campeonato escolar de futebol.

(publico- público)

f) Todo mês, quando eu __________ minhas contas, fico tão aliviado que nem me importo
de ter ficado com tão pouco dinheiro para gastar.

Ao tentar pegar o suco, a criança derramou todo o _____do copo. ( liquido- líquido)
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Hoje nossa atividade é no livro. Realize suas atividades com atenção, capriche na letra, tire
uma boa foto e envie para o Classroom.

Vamos continuar o nosso assunto de Horas, (Nosso Livro de Matemática-pág. 51)

VOANDO PELO NOSSO PAÍS

Com a turma, a professora Helena está estudando as medidas de tempo. Ela
comentou que, como as distâncias entre um lugar e outro podem ser muito grandes,
usam-se diferentes meios de transportes, como o avião.

Ela explicou que o número de passageiros transportados por aviões vem crescendo,
Foram 117,8 milhões em 2015, contra 81,9 milhões em 2012. É a Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC) o órgão responsável pelas atividades da aviação brasileira.

1 - Lígia chegou a Salvador às 10 horas e 15 minutos, procedente do Rio de Janeiro. Se a
duração do voo foi de 2 horas, a que horas o avião saiu do Rio de Janeiro? ____

2- Ricardo pretende sair de Florianópolis no voo das 8 horas e 15 minutos com destino a
Goiânia, fazendo escala em São Paulo. De Florianópolis a São Paulo, a duração do voo é
de 1 hora. Antes de seguir para Goiânia, o avião fica no aeroporto de São Paulo por 45
minutos. De São Paulo a Goiânia é mais 1 hora e 30 minutos de voo. A que horas Ricardo
deve chegar a Goiânia, se não houver atrasos? ________________________________


