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Terça-feira 

Fixação de conteúdo  
 

 

 Plural do substantivo 
 
1. Passe para o plural estas palavras terminadas em ão.  

a) vulcão___________________                e) grão ____________________ 

b) irmão ___________________                f) alemão __________________ 

c) leão ____________________                g) mamão __________________ 

d) porão ___________________               h) anão ____________________ 
 

2. Dê o plural destas palavras terminadas em z ou r.  
a) juiz _____________________                   e) cantor ___________________ 

b) raiz _____________________                   f) pastor ___________________ 

c) nariz ____________________                   g) ator ____________________ 

d) rapaz ___________________                   h) mar ____________________ 

 

3. Passe para o plural estas palavras terminadas em I. 
a) jornal ___________________                   e) cantil ____________________ 

b) pastel ___________________                  f) fuzil ______________________ 

c) lençol ___________________                  g) funil _____________________ 

d) azul ____________________                   h) barril ____________________ 
 

4. Escreva os substantivos coletivos para as figuras abaixo: 
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 Copie os exercícios em seu caderno e responda. 
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Terça-feira 

Fixação de conteúdo  
 

Você já sabe o que é uma cadeia alimentar e a importância dela para a sustentação 
e equilíbrio da vida em nosso planeta. Na aula de hoje, faremos a leitura de uma notícia e 
em seguida, abriremos a roda de conversa para a reflexão e debate das possíveis 
consequências provocadas pela alteração na cadeia alimentar.  

 

 
 

 

Link da notícia:  

https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2020/09/28/falta-de-alimentos-
desequilibrio-risco-de-extincao-como-as-queimadas-afetam-os-animais-do-pantanal.ghtml  
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