
 
 

 

 

 

ATIVIDADE DE CASA 

1) Leia o pequeno texto e responda as perguntas abaixo. 

                                   A importância da água para nosso organismo  

         A água é uma das principais substâncias que compõem o nosso organismo. Dentre suas diversas 
funções, podemos destacar: 

• regulação da temperatura corporal; 

• atuação como solvente de diversas substâncias; 

• atuação no transporte de substâncias pelo organismo, como os nutrientes obtidos na alimentação; 

• essencial para os processos de digestão dos alimentos, absorção de nutrientes e eliminação de 
resíduos metabólicos; 

• essencial para o funcionamento de diversos órgãos, como os rins; entre outras funções. 
       Diante disso, é essencial que, além de uma alimentação balanceada, haja uma ingestão adequada de 
água. A água está presente em diversos alimentos, como verduras, frutas, carnes, leites, sucos, entre 
outros. No entanto, é importante que ela também seja consumida na sua forma pura, observando sempre se 
essa se encontra própria para consumo. 
     A quantidade de água ingerida por dia varia de acordo com cada organismo e suas necessidades, além das 
condições climáticas e atividades realizadas por cada indivíduo. O valor recomendado para ingestão diária de 
água varia entre 1,5 litro e 3 litros. Crianças e idosos devem ter atenção redobrada em relação à ingestão 
desse líquido, pois são mais suscetíveis à desidratação.                                               Fonte: Texto nutricional da Escola Kids. 

. 

a) Cite três funções da água para o nosso organismo: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b) Em sua opinião, quais os benefícios da água para a humanidade? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) Qual a quantidade de água que um ser humano deve consumir por dia? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Aluno: ______________________________________________________ Turma: ________ 

Unidade: ________   Data: ____/____/______    Professor: ___________________________ 

Bimestre: _______           AV1       AV2       2ª Chamada        Recuperação 

Conteúdo:  Português 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/a-agua.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/caracteristicas-e-funcoes-dos-rins.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/tipos-de-frutos.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/leite.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/leite.htm


2) Circule de lápis de cor vermelha 10 palavras do texto com encontros vocálicos, em 

seguida, escreva essas palavras em ordem alfabética no espaço abaixo. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3) Querido estudante, separe as sílabas corretamente e coloque a quantidade de 

sílabas na linha ao lado. 
 

a) Portaria:________________________________                      _____ 

b) Trabalho:_______________________________                       _____ 

c) Carroça:________________________________                       _____ 

d) Carinho: _______________________________                        _____ 

e) Joelho: ________________________________                        _____ 

f) Poeira:_________________________________                       _____ 

g) Gagueira:_______________________________                       _____ 

h) Destruição: _____________________________                       _____ 

i) Corrupção:______________________________                       _____ 

 

4) Procure no dicionário a definição das seguintes palavras:  

a) 

Minuciar:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 b) 

Eclodir:________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c) 

Burlar:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5)Escreva o sinônimo das palavras abaixo: 

• Ancião ________________ 
• Belo __________________ 
• Carro _________________ 
• Cachorro______________ 
• Encontrar _____________ 
• Enxergar ______________ 
• Longe ________________ 
• Perguntar _____________ 
• Saboroso _____________ 
• Grande _______________ 

 

 



6)Agora pesquise e escreva 10 palavras com seu antônimo ao lado: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

7) Complete as palavras  com M ou N e faça um lindo colorido. 

 

 

 

 


