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PORTUGUÊS 

 

Atividades 

 

1. Classifique os advérbios sublinhados. Siga o exemplo. 

 

Talvez ela viaje - advérbio de dúvida 

 

      a) Gosto de quem fala bem. _______________________________________________________ 

      b) Sim, posso ir com você. ________________________________________________________ 

      c) Amanhã levarei os livros. _______________________________________________________ 

d) Vi um ninho lá na árvore. _______________________________________________________ 

      e) Chegamos muito tarde para a aula. _______________________________________________ 

      f) Olhei calmamente a paisagem. ___________________________________________________ 

 

 

2. Complete as frases com os advérbios pedidos entre parênteses. 

a) As meninas cantaram ____________. (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) __________ vovô não queira vir. (advérbio de dúvida) 

f) Elas voltaram _________________ para o colégio. (advérbio de modo) 

g) ______________ eu lhe telefonarei. (advérbio de tempo) 

 

3. Circule os advérbios e classifique-os.  

a) Provavelmente as crianças estão passando bem. 

__________________________________________________________________ 

b) Amanhã eles irão lá ao zoológico. 

__________________________________________________________________ 

c) Mandaram-na aqui para estudar. 

__________________________________________________________________ 

     d) Certamente tu foste o primeiro classificado. 

__________________________________________________________________ 
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4. Complete com advérbios de lugar. 

a) Vou estudar ____________ daquela árvore. 

b) Carolina chegou _____________ com Nino. 

c) Eliane mora ___________  do clube. 

d) Hoje brinquei ______________ do parque. 

 

 

5. Complete com advérbios de tempo. 

a) Fui _____________ ao parque. 

b) Cheguei _____________ no aniversário. 

c) O ônibus chegou atrasado _____________. 

d) Agora é _________________para mudar. 

 

 

6. Retire, do bilhete abaixo, os advérbios que correspondem às classificações. 

 

Oi, Murilo! 

Já recebeu o convite da festa da Juliana? Ela disse que vai ser muito legal! A turma toda vai estar 

lá. Será que eu poderia ir junto com você? A minha mãe não vai poder me levar. Ela disse que 

vai falar com sua mãe amanhã na saída do colégio. 

Falô, cara. 

Até, 

Pedrinho. 

 

      a) Advérbios de tempo _____________________________________________ 

     

      b) Advérbios de intensidade_________________________________________ 

     

      c) Advérbios de negação___________________________________________ 

    

d) Advérbios de lugar ______________________________________________ 
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CIÊNCIAS 

 

Texto complementar 

 
Saneamento básico 
É o controle de todos os fatores do meio físico do homem que podem prejudicar a sua saúde. 

É a solução dos problemas relacionados estritamente com o abastecimento de água, disposição 

dos esgotos e do lixo das comunidades humanas. 

Segundo a OMS : "É o controle de todos os fatores do meio físico do Homem que exercem efeito 

deletério (prejudicial) sobre seu bem estar físico, mental ou social". 

Saúde: é o Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de 

doenças. 

Saúde pública: Ciência de promover, recuperar e proteger a saúde da população. 

Indispensável para a manutenção da saúde humana. A implantação dos sistemas públicos de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário e destino adequado do lixo traz uma rápida e 

sensível melhoria na saúde e condições de vida de uma população. Como exemplo, podemos 

citar: 

. Controle e prevenção de doenças; 

. Promoção de hábitos higiênicos; 

. Desenvolvimento de esportes; 

. Melhoria da limpeza pública; 

. Manutenção de praças e jardins; 

. Combate a incêndios; 

. Combate aos vetores. 

Fonte: www.cesama.com.br 

 

Vamos conhecer agora os mananciais de água que abastecem a nossa cidade: 

 

 Barragem de Chapéu d’Uvas 

 Barragem de São Pedro 

 Barragem João Penido 

 Ribeirão do Espírito Santo 

 

http://www.cesama.com.br/
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Observem o infográfico e vejam como funciona o sistema de abastecimento de água em nossa 

cidade: 

 

Atividades 

 

1- Conforme nossos estudos o que significam as siglas ETA e ETE? 

2- Qual a finalidade de uma ETA? 

3- Para que serve uma ETE? 

4- De acordo com o infográfico quantas e qual o nome das ETA’s que fazem parte do sistema de 

tratamento de água da cidade de Juiz de Fora? 

5- Analisando o infográfico acima qual represa libera mais água em litro por segundo (l/s)? 

6- Qual o nome da represa que abastece  a região da Cidade Alta? 

7- De acordo com tudo que aprendemos, o que significa saneamento básico?  

8- De acordo com o texto a saúde pública é a ciência de promover, recuperar e proteger a saúde 

da população. Cite pelo menos 3 ações que são promovidas com essa finalidade. 

 


