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GEOGRAFIA
PÁGINA 233

A definição de “Qualidade Ambiental” apresentada no seu livro, refere-se a qualidade de vida,
tratar do bem-estar psicológico, social e da saúde de um indivíduo ou de uma população em função
das pressões externas.

Os atritos negativos de qualidade ambiental como: sujeiras, poluição, excesso de placas,
comércio caótico, etc., levam a uma má qualidade de vida dos seres humanos.

Quando o ser humano ocupa um espaço de forma inadequada, acontece a má qualidade de vida,
como: rio poluído, áreas desmatadas, queimadas de florestas e solo com erosão.

************************************************************
MATEMÁTICA
* PÁGINA 125

Faça a leitura em voz alta e vá circulando os números que aparecem no texto.

Observe que os números naturais 1, 2, 3, ... não são suficientes para expressar valores como
um número maior que 1, porém menor que 2, como no exemplo da média de lixo produzida por
cada brasileiro em um dia, que é de 1,3 kg. Esses números chamamos de números racionais.

*PÁGINA 126

Essa atividade dá prosseguimento aos números racionais expressos em suas representações
decimais, associados a medidas de comprimento, massa, capacidade e ao sistema monetário
brasileiro.

Questão 2: não responda essa questão.

************************************************************
LÍNGUA PORTUGUESA
COPIE E RESPONDA, NO SEU CADERNO

O QUE SÃO VERBOS?

Verbos são palavras de uma classe gramatical que expressa ações, situações, estados,
fenômenos e desejos. O verbo também indica se o fato aconteceu no tempo Passado, Presente ou
Futuro, dependendo da sua flexão.
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COMO IDENTIFICAR UM VERBO?

Para identificar um verbo, a primeira coisa é pensar se essa palavra indica uma ação ou
fenômeno. Também pense se ela está relacionada a um sujeito ou pronome pessoal e se, na
sua forma original, termina em  “ar”, “er” ou “ir”.

● 1ª conjugação: verbos terminados em “AR” / vogal temática: A / (verbo Falar)
● 2ª conjugação: verbos terminados em “ER” / vogal temática: E /

(verbo Comer)
● 3ª conjugação: verbos terminados em “IR” / vogal temática: I / (verbo Rir)

Exemplo 

“Ana comeu uma torta de maçã. “

Depois de analisar a frase, concluímos que o verbo é “comeu”, porque ele indica uma ação
(ato de comer), sua forma original termina em “er” (comer) e na frase está na forma conjugada
porque o sujeito é Ana (ela comeu).

Quando nós contamos coisas para as pessoas no dia a dia, fica muito fácil identificar que
falamos de coisas que já aconteceram, outras que estão acontecendo e aquelas que ainda
acontecerão.

Assim, a flexão de tempo diz respeito a qual momento em que ocorreu ou deve ocorrer a
ação. Eles são chamados de tempos verbais e há três básicos:

● Ação no passado (pretérito): aconteceu antes da fala.
● Ação no presente: acontece no momento da fala.
● Ação no futuro: acontecerá após a fala.
●

Os tempos verbais ainda se subdividem em simples ou compostos e cada modo verbal
possui seus tempos verbais.
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Vamos exercitar:
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*************************************************************

Qualquer dúvida estou à sua disposição!
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