5º quinzena (19/04 a 30-04)
Segunda-feira 19/04/2021
Português
Relembrando...
Sílaba: É cada impulso de voz que emitimos ao pronunciar uma palavra. Pronuncie a palavra, de
forma natural, para perceber em quais sílabas ela se divide. Exemplos: JA-NE-LA

CA-SA

1- Acesse o link e aprenda um pouco mais sobre separação silábica.
https://youtu.be/lnOey_-HnKg
2- Separe as sílabas das palavras abaixo e diga quantas sílabas cada uma tem:
3
Exemplo: Macaco __ma – ca – co________
A) Cabelos__________________________
B) Romeu___________________________
C) Gostava__________________________

3- Quando estamos terminando o espaço de uma linha e queremos mudar para a próxima,
precisamos ter o cuidado de não deixar a palavra com a separação da sílaba incorreta. Ao mudar
de linha, devemos dividir as palavras quebrando numa das sílabas e colocando na primeira linha
um hífen, depois escrevemos o final da palavra na linha seguinte. Veja o exemplo:
__________________________________________________________________________tolerância___________________________________________________________________tolerância___________________________.
Agora, faça o mesmo com as palavras abaixo colocando as possibilidades de separação como no
exemplo:
gostava
____________gos –
tava.
__________gosta –
va.

Romeu

descobrimento

personagens

4- A seguir, leia e observe algumas palavras que já estão separadas como se estivessem no fim
da linha.

Abaixo há algumas regras de separação de sílabas. Complete a coluna da direita separando as
sílabas das palavras que você leu no quadro acima. Elas devem ser escritas na linha
correspondente a regra da separação silábica.
Regras
Não se separam:
ch - lh -nh – gu - qu.

Não se separam os encontros de
consoantes com l ( bl – ci – fl – gl –
tl) e consoantes com r (br – cr – dr –
fr - gr – pr.

Separam-se as letras
ss – rr –sc – sç – xc.

Palavras com as sílabas separadas

Matemática
1- Na fábrica Radical, os pen drives produzidos são colocados em caixas. Observe na imagem
abaixo que, em cada caixa, há 1.000 unidades.

A) Sabe-se que em 1 caixa há 1.000 pen drives. Em 2 caixas há quantos pen drives? ____________
e em 3 caixas? ____________

B) Em quantas caixas serão distribuídos igualmente 9.000 pen drives? Desenhe as caixas no
espaço abaixo.

Total de caixas? _______________________________________________________________

2- Complete a sequência numérica e, em seguida. Faça o que se pede.
10.000

20.000

40.000

50.000

70.000

A) Escreva como lemos o último número dessa sequência. _______________________________
______________________________________________________________________________

3- Complete o quadro com o resultado de cada adição e subtração.

40.000

-10.000

+ 10.000

30.000

50,000

50.000
60.000

50,000

70.000
80.000

90.000

História

Leia o texto e depois responda as questões.
O PROCESSO DE SEDENTARIZAÇÃO.
Há cerca de 12 mil anos, no Oriente Médio, alguns grupos humanos perceberam que as
sementes germinavam ao serem enterradas no solo. Assim, começaram as primeiras plantações.
Nessa época, alguns animais, como os cachorros, passaram a ser criados próximos às
aldeias para serem utilizados em tarefas diárias, como a caça.
O desenvolvimento da agricultura e a domesticação dos animais possibilitaram que as
comunidades humanas se fixassem nos territórios, deixando o modo de vida nômade e se tornando
sedentários. Chamamos essa mudança no modo de vida dos nossos ancestrais de
SEDENTARIZAÇÃO.
Durante o processo de sedentarização, mulheres e homens desempenhavam papéis
diferentes e importantes para a comunidade. As mulheres cuidavam dos filhos, do cultivo agrícola
e do preparo dos alimentos. Os homens caçavam, pescavam, cuidavam dos rebanhos e auxiliavam
na agricultura.

Observe a imagem abaixo:

1- Observe as imagens abaixo.

POVOS ANCESTRAIS DURANTE O NOMADISMO

POVOS ANCESTRAIS DURANTE O SEDENTARIMOS

Agora, descreva o que você observou nelas. Quais as diferenças? e semelhanças?
R: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2- Explique com suas palavras o que é o processo de sedentarização? _____________________
R: ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3- Leia as frases sobre as atividades desenvolvidas durante o processo de sedentarização e
marque V quando a for verdadeira e F quando for falsa.
(

) As mulheres tinham a função de apenas cuidar de seus filhos.

(

) As mulheres cuidavam dos filhos, do cultivo agrícola e do preparo dos alimentos.

(

) Somente os homens desempenhavam papéis importantes para a comunidade.

(

) Mulheres e homens desempenhavam papéis importantes para a comunidade.

