
 

 

Nome do aluno: Data: 10/08/2021 Semana: 21 

Professor: Janilde/Nadir  Turma: 5º A/B 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa e 

Matemática. 

Entrega: 11/08/2021 

- Livro Ápis de Língua Portuguesa. 

- Páginas: 154 e 155- Linguagem e construção do texto. 

- Faça a leitura das questões e responda. Se necessário realize novamente a leitura da 

reportagem nas páginas 148,149 e 150. 

- Atividade complementar no caderno de Língua Portuguesa: Advérbio e locução 

adverbial. 

Escreva no caderno ou imprima e cole no caderno. (Estude) 

 
• Locução Adverbial:  

Locução adverbial é toda expressão formada por mais de uma palavra e que 
funciona como advérbio.  
 
Exemplo: As notícias chegaram cedo. 
                As notícias chegaram de manhã. 
 
• Classificação dos Advérbios:  

 
Dependendo da circunstância que expressam, os advérbios classificam-se em: 
 
Lugar: lá, aqui, acima, por fora, perto, longe, dentro, etc. 
 
Modo: bem, mal, assim, devagar, às pressas, pacientemente, etc. 
 
Dúvida: talvez, possivelmente, acaso, porventura, etc. 
 
Negação: não, de modo algum, de forma nenhuma, etc. 
 
Afirmação: sim, realmente, com certeza, etc. 
 
Intensidade: muito, demais, pouco, tão, menos, em excesso, etc. 
 
Tempo: agora, hoje, sempre, logo, de manhã, às vezes, etc.  



 
1. Classifique os advérbios sublinhados. Siga o exemplo. 
 
Talvez ela viaje - advérbio de dúvida 
 

a)    Não irei ao passeio.   - Advérbio de negação.    
             

b)    Gosto de quem fala bem. - __________________________________ 
  
c)    Sim, posso ir com você.     ___________________________________          

. 
d)    Amanhã levarei os livras.  ___________________________________           

 
e)    Vi um ninho lá na árvore. ___________________________________         

 
f)     Chegamos muito tarde para a aula.____________________________ 

 
g)    Ela não sabe como perdeu.  _________________________________           

 
h)    Gostaria de esperar um pouco?    _____________________________ 

 
i)      Perto deles, todos ficam em paz. _____________________________       

 
j)      Olhei calmamente a paisagem._______________________________ 

 
k)    Nunca mais nos veremos. ___________________________________ 
             
 
      2.  Complete as frases com os advérbios pedidos entre parênteses. 

 
a) As meninas cantaram  bem. (advérbio de modo) 

 
b) ____________, lemos um trecho sobre o pantanal. (advérbio de tempo) 
 
c) O menino _________ sabe como perdeu o dinheiro. (advérbio de negação) 
 
d) Voltaram _________ tarde. (advérbio de intensidade) 
 
e)  ___________ o vovô não queira vir. (advérbio de dúvida) 
 
f)  Eles estavam _____________ agitados. (advérbio de intensidade) 
 

- Nosso livro de Matemática: 

- Pág. 153 

- Faça a leitura dos problemas e resolva usando cálculos de adição e subtração. 

 



- Atividade no caderno de matemática. 

- Escreva no caderno ou imprima a atividade e responda as questões. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

- Atividade complementar: Copie e Responda no caderno ou imprima a atividade. 


