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DINHEIRODINHEIRO

PAGAMENTOS

cartão de crédito
à vista
a prazo

(em parcelas/em �x� vezes/em �x� prestações)
cartão de banco

cheque
dinheiro

EXPRESSÕESEXPRESSÕESEXPRESSÕESEXPRESSÕESEXPRESSÕES
Quanto custa?

Quanto é?

Quanto sai?

Tem trocado?

Confira o troco, por favor.

COMOCOMOCOMOCOMOCOMO  PREENCHERPREENCHERPREENCHERPREENCHERPREENCHERUMUMUMUMUM CHEQUE NO BRASIL:NO BRASIL:NO BRASIL:NO BRASIL:NO BRASIL:
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NOTASMOEDAS



SÍLABA TÔNICA e SÍLABA ÁTONASÍLABA TÔNICA e SÍLABA ÁTONASÍLABA TÔNICA e SÍLABA ÁTONASÍLABA TÔNICA e SÍLABA ÁTONASÍLABA TÔNICA e SÍLABA ÁTONA
A sílaba que pronunciamos com mais força chama-se sílaba tônicasílaba tônicasílaba tônicasílaba tônicasílaba tônica.

1. Você é brasileiro2. Ele não fala português3. Que lindo
4. É proibido fumar5. Com quem você mora

Agora ouça a fita eAgora ouça a fita eAgora ouça a fita eAgora ouça a fita eAgora ouça a fita eindique os tipos deindique os tipos deindique os tipos deindique os tipos deindique os tipos defrases e suas pontuações.frases e suas pontuações.frases e suas pontuações.frases e suas pontuações.frases e suas pontuações.Circule também a sílabaCircule também a sílabaCircule também a sílabaCircule também a sílabaCircule também a sílabatônica de cada palavra.tônica de cada palavra.tônica de cada palavra.tônica de cada palavra.tônica de cada palavra.

Sílabas átonasSílabas átonasSílabas átonasSílabas átonasSílabas átonas são as sílabas pronunciadas com menos força.

TIPOS DE FRASES E SUAS PONTUAÇÕESTIPOS DE FRASES E SUAS PONTUAÇÕESTIPOS DE FRASES E SUAS PONTUAÇÕESTIPOS DE FRASES E SUAS PONTUAÇÕESTIPOS DE FRASES E SUAS PONTUAÇÕES
FRASE AFIRMATIVA Moro em São Paulo.       .   = ponto final

NEGATIVA Eles não são advogados.       .   = ponto final

INTERROGATIVA Onde você trabalha?            ?  = ponto de interrogação

EXCLAMATIVA Parabéns!        !  = ponto de exclamação
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Futuro

E você? Quais são as suas perguntas sobre o seu E você? Quais são as suas perguntas sobre o seu E você? Quais são as suas perguntas sobre o seu E você? Quais são as suas perguntas sobre o seu E você? Quais são as suas perguntas sobre o seu FUTUROFUTUROFUTUROFUTUROFUTURO?????

(VIAJAR) (PRATICAR)
(GANHAR)

(CONHECER)

Siga as ilustrações e formule mais algumas perguntas com os verbos entreSiga as ilustrações e formule mais algumas perguntas com os verbos entreSiga as ilustrações e formule mais algumas perguntas com os verbos entreSiga as ilustrações e formule mais algumas perguntas com os verbos entreSiga as ilustrações e formule mais algumas perguntas com os verbos entreparênteses.parênteses.parênteses.parênteses.parênteses.

Penso muito no meu futuro. Todos pensamos
      muito! Onde estarei daqui a 5 anos?
     Estarei trabalhando?
Continuarei na mesma cidade? Terei filhos?
Minha vida será mais fácil ou mais difícil?
Como estará a minha saúde? E minha família,
como andará?
Meus irmãos continuarão perto de mim?
Precisarei estudar mais? Vou me especializar?
Falarei mais idiomas?
Estarei mais familiarizado com o
computador? O mundo terá resolvido seus
grandes problemas?
Teremos um meio-ambiente mais amigável?

Vocês foram eleitos governantes de um país e têm plena autoridade paraVocês foram eleitos governantes de um país e têm plena autoridade paraVocês foram eleitos governantes de um país e têm plena autoridade paraVocês foram eleitos governantes de um país e têm plena autoridade paraVocês foram eleitos governantes de um país e têm plena autoridade parafazer o que quiserem. Que mudanças vocês fazer o que quiserem. Que mudanças vocês fazer o que quiserem. Que mudanças vocês fazer o que quiserem. Que mudanças vocês fazer o que quiserem. Que mudanças vocês farãofarãofarãofarãofarão paraparaparaparapara construir um “país construir um “país construir um “país construir um “país construir um “paísideal”? O que vocês não aprovam no país em que vocês moram agora eideal”? O que vocês não aprovam no país em que vocês moram agora eideal”? O que vocês não aprovam no país em que vocês moram agora eideal”? O que vocês não aprovam no país em que vocês moram agora eideal”? O que vocês não aprovam no país em que vocês moram agora egostariam de mudar? Depois, discutam com o professor/outros grupos sobregostariam de mudar? Depois, discutam com o professor/outros grupos sobregostariam de mudar? Depois, discutam com o professor/outros grupos sobregostariam de mudar? Depois, discutam com o professor/outros grupos sobregostariam de mudar? Depois, discutam com o professor/outros grupos sobrea viabilidade ou não de implantar esta mudança no país.a viabilidade ou não de implantar esta mudança no país.a viabilidade ou não de implantar esta mudança no país.a viabilidade ou não de implantar esta mudança no país.a viabilidade ou não de implantar esta mudança no país.
Ex.: Atualmente o povo está pagando impostos pesados. Achamos injusto, por isso, no nosso �país� ninguém

precisará pagar impostos.

(Mas o que o governo fará para arrecadar verbas para a realização de obras?...)

ADVÉRBIOS DE FREQÜÊNCIAADVÉRBIOS DE FREQÜÊNCIAADVÉRBIOS DE FREQÜÊNCIAADVÉRBIOS DE FREQÜÊNCIAADVÉRBIOS DE FREQÜÊNCIA
SEMPRE = constantemente

COM FREQÜÊNCIA = geralmente, normalmente

ÀS VEZES = de vez em quando

NÃO MUITO = poucas vezes

DIFICILMENTE = raras vezes, raramente

NUNCA = jamais...


