
EMEB DOUTORÁTILA FERREIRA VAZ 

5˚ ANOS A, B, C, E, F, G – 18ª SEMANA 

Bom dia, queridos alunos e responsáveis! Todos estão bem? Esperamos que 

sim! No último dia 28 de julho foi entregue, juntamente com o kit alimentação 

os cadernos impressos “Construindo aprendizagens" Informamos que os 

professores continuarão postando as atividades semanalmente no portal e as 

mesmas deverão continuar sendo realizadas. Os cadernos entregues na escola 

deverão ser preenchidos, somente com as orientações dos professores que 

serão realizadas no portal. O caderno impresso, após o preenchimento deverá 

ser guardado e entregue aos professores em ocasião combinada. 

Continuaremos fazendo uso de imagens (ícones) que mostrarão o que precisa 

ser realizado (apenas lido, precisa ser copiado e registrado no caderno, precisa 

ser respondido oralmente ou atividade prática e fazer artístico). Segue abaixo 

os ícones e suas respectivas legendas. Seguimos juntos, porém distantes. Um 

bom trabalho para todos!  

 

 

 

APENAS PARA LEITURA 

  

PARA COPIAR E RESPONDER NO CADERNO 

  

RESPONDER ORALMENTE 

 

                    FAZER ARTÍSTICO 

 

                   ATIVIDADE PRÁTICA 

 

              ATIVIDADE CADERNO IMPRESSO 

 

Fonte dos ícones: https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/ 
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679 
https://www.fotosearch.com.br/CSP994/k16174411/ 

https://www.fotosearch.com.br/CSP992/k13426457/
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/homem-andando-falando-por-um-alto-falante_30679
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Disciplina:PORTUGUÊS         5˚ ANOS 

 

Continuando com as atividades da semana passada, vamos utilizar o caderno 

de aprendizagens para realizar a atividade da semana.  Bom trabalho!! 

 

 

1- Leia o texto da atividade 6: Assombrações de agosto, que está nas 

páginas 11,12 e 13 do caderno construindo aprendizagens, retire verbos 

que estão no infinitivo e organize-os na tabela abaixo, de acordo com a 

conjugação, como no modelo. Lembrando que o verbo no infinitivo, é o 

verbo em seu estado natural, terminando em AR, ER ou IR.   

 

1ª conjugação 
 

2ªconjugação 3ªconjugação 

ENCONTRAR 
 

RECEBER DESPEDIR 
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 Nessa semana a atividade leitura será sobre o gênero textual Fábula, no 

material impresso Construindo Aprendizagens na página 5, Atividade 1 vocês 

irão ler e interpretar uma fábula de Esopo “A Assembleia dos ratos”, leiam com 

atenção e respondam as perguntas de interpretação de texto. 

 

Agora mais uma fábula de Esopo, leiam em voz alta para sua família. 

Boa leitura! 

 

O Leão e o inseto 

 Um inseto se aproximou de um Leão e disse sussurrando em seu ouvido: 

“Não tenho nenhum medo de você, nem acho você mais forte que eu.” Se você 

duvida disso, eu o desafio para uma luta e, assim veremos quem será o 

vencedor”. 

 E voando rapidamente sobre o Leão, deu-lhe uma ferroada no nariz. O 

leão tentando pegá-lo com as garras, apenas atingia a si mesmo ficando assim, 

bastante ferido. 

 Desse modo o inseto venceu o Leão, e entoando o mais alto que podia 

uma canção que simbolizava sua vitória sobre o Rei dos Animais, foi embora 

relatar seu feito pelo mundo. 

  Mas na ânsia de voar para longe e rapidamente espalhar a notícia, acabou 

preso em uma teia de aranha. 

 Então se lamentou dizendo: “Ai de mim, eu que sou capaz de vencer a 

maior das feras, fui vencido por uma simples aranha “ 

 

Moral da História: O menor dos nossos inimigos é frequentemente o mais 

perigoso. 

 

Fonte: https://www.slideshare.net/MaraSueliSueli/coletnea-de-atividades-do-5-ano 

 

Atividade 

Responda oralmente e converse com sua família: 

Qual das duas fábulas você mais gostou? 

Você entendeu a moral das histórias? 

 

https://www.slideshare.net/MaraSueliSueli/coletnea-de-atividades-do-5-ano
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Disciplina: MATEMÁTICA        5˚ ANOS 

Para esta semana vamos iniciar o uso da apostila, aquela que você recebeu junto com 

a cesta básica, se você ainda não recebeu, vá até a escola buscar, para realizar as 

atividades. Vamos começar com as Situações Problemas da página 15. Leia 

atentamente a situação, releia e preste bastante atenção. Você irá responder na própria 

apostila, que já tem o espaço destinado a isso, não se esqueça de registrar o cálculo 

que você fez para chegar na resposta, se você fez algum tipo de desenho, também o 

deixe registrado na apostila. Responda os problemas A, B, C, D e E. Para responder a 

F, você irá inventar um problema para resolver, você pode usar uma situação problema 

que você ou seus familiares passaram, como uma compra em um mercado, ou com o 

pagamento de alguma conta. Bom trabalho!  
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Disciplina:HISTÓRIA             5˚ ANOS 

 

A partir dessa semana começaremos a trabalhar em conjunto com o 

caderno construindo aprendizagens que vocês receberam. 

Então vamos lá!!!!!!!! 

Abram na página 24. Vocês deverão fazer a leitura da página 24 e 25. 

 Já leram? Então continuando a nossa aula. 

  

Este texto fala sobre as Pandemias que assolaram o Mundo ao longo da 

história. O texto apresenta cinco pandemias: Peste de Justiniano, Peste Negra, 

Gripe Russa, Gripe Espanhola e a que vivemos atualmente COVID-19. 

 Para entendermos melhor o que foi e qual o impacto dessas pandemias 

iremos aprofundar nosso estudo sobre elas. 

  Hoje iremos ver o que foi a Peste de Justiniano. Está peste atingiu o 

Império Bizantino por volta de 540 d.C., incluindo Constantinopla (hoje a Turquia, 

a Ásia, o norte da África, parte da Europa, a Europa e quase todo o mundo 

naquela época. Muitos historiadores acreditam que ela tenha matado metade da 

população da época, as estimativas daquele período, são um tanto 

contraditórias, por conta da falta de documentos e relatos históricos. Esta foi a 

primeira peste bubônica, que séculos mais tarde voltou a assolar a Europa. 

 Esta peste bubônica é uma das três formas de infecção provocadas pela 

bactéria Yersínia pestis que vive em roedores e pulgas. Os sintomas aparecem 

de 1 a 7 dias de ser infectado com a bactéria, começa com febre, dores de 

cabeça e vômitos, depois há inflamações dos gânglios linfáticos localizados nas 

axilas, virilhas e pescoço, que incham e formavam enorme bolhas de pus. 

 A bactéria Yersínia pestis é transmitida de roedor para roedor e destes 

passa para os seres humanos através de picadas de pulgas infectadas. A 

infecção pode também resultar da exposição aos fluidos corporais de um animal 

infectado com a peste.  

 Naquela época, os tratamentos era realizar uma intervenção cirúrgica 

para reduzir o volume de sangue ou abrir e cauterizar as tumefações 

ganglionares, purificação do ar através de fogo e incensos, banhos e remédios 
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naturais. Atualmente o tratamento é realizado com antibióticos como 

estreptomicina, gentamicina e doxiciclina. 

 As tropas do exercito Justiniano podem ter ajudado a propagar a doença 

devido a sua mobilidade durante as guerras. Estima-se que tenha morrido entre 

25 e 100 milhões de pessoas ao longo de dois séculos como consequência 

desta peste.  

 Na nossa próxima aula iremos conhecer a Peste Negra que também é 

causada pela bactéria Yersínia pestis. Agora voltem para o material impresso. 

 

Você irá responder no caderno impresso nas páginas 25 e 26 somente as 

perguntas A, B e C. 

Bom estudo e até a próxima semana 

 

 

Fonte de pesquisas: 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/praga-de-justiniano-a-primeira-

pandemia-da-historia.phtml 

https://www.subalternosblog.com/post/pandemia-e-desigualdade-o-caso-da-praga-de-

justiniano 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2014/01/cientistas-descobrem-ligacao-

entre-peste-bubonica-e-praga-justinian.html 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/praga-de-justiniano-a-primeira-pandemia-da-historia.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/praga-de-justiniano-a-primeira-pandemia-da-historia.phtml
https://www.subalternosblog.com/post/pandemia-e-desigualdade-o-caso-da-praga-de-justiniano
https://www.subalternosblog.com/post/pandemia-e-desigualdade-o-caso-da-praga-de-justiniano
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2014/01/cientistas-descobrem-ligacao-entre-peste-bubonica-e-praga-justinian.html
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2014/01/cientistas-descobrem-ligacao-entre-peste-bubonica-e-praga-justinian.html


EMEB DOUTORÁTILA FERREIRA VAZ 

Disciplina: GEOGRAFIA         5˚ ANOS 

 

Esta semana começaremos a realizar as atividades do caderno 

“Construindo Aprendizagens”. Faremos a leitura da página 27 e 

executaremos apenas os exercícios das imagens “Lixo nas ruas e praças” 

e “Desperdício de água” da página 28. Porém para ampliar ainda mais seu 

conhecimento antes de responder leia os dois textos abaixo: 

 

 

Texto 1 

 

CONSEQUENCIAS DO DESCARTE INCORRETO DO LIXO 

 

Conservação e preservação do meio em que vivemos é uma obrigação 

de todos. Manter a limpeza urbana deve ser um trabalho conjunto entre 

prefeitura, moradores, empresas e até mesmos turistas que estejam na cidade. 

O descarte inadequado de resíduos é uma grave agressão ao meio 

ambiente, colocando em risco até mesmo a saúde pública. Por isso é 

importante que todo o lixo gerado pela população seja ele doméstico, hospitalar 

ou industrial seja disponibilizado nos dias adequados para coleta. Vejamos 

alguns exemplos que o descarte incorreto de lixo pode causar: 

• Obstrução de vias Públicas - Depositar entulho em calçadas dificulta a 

circulação de pedestre, podendo causar inúmeros acidentes 

• Alagamentos -Todo o lixo que jogamos na rua pode entupir galerias de 

águas pluviais, que servem para escoar a água da chuva até córregos e 

riachos. Uma vez obstruídas por acúmulo de lixo descartado nas ruas, 

elas impedem a passagem da água que retorna e provoca alagamentos e 

inundações. 

• Prejuízo ao turismo - Uma cidade com o aspecto sujo não atrai turistas. 

Quem visita a nossa cidade quer encontrar um lugar limpo e digno das 

belezas naturais que temos a oferecer 
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• Proliferação de doenças - O acúmulo de resíduo em terrenos ou 

armazenados de modo inapropriado podem gerar a proliferação de pragas 

e vetores de endemias e colocar em risco a saúde pública 

• Poluição ambiental- A natureza é uma das principais vítimas do descarte 

inadequado de resíduos. Rios, riachos, córregos, canais e lagoas e todos 

os seus ecossistemas sofrem com a poluição causada pelo acúmulo e 

descarte inadequado de lixo. 

• Aumento dos gastos públicos com limpeza urbana -Quanto mais o 

cidadão promove o descarte inadequado, mais aumentam os custos com 

a limpeza. Um recurso que poderia ser utilizado para educação, saúde, 

cultura e outras áreas da gestão pública 

 

Texto 2  

Desperdício de água  

O desperdício de água é um dos principais problemas relacionados a 

utilização dos recursos hídricos. De cada 100 litros de água tratada no Brasil, 

somente 63 litros são consumidos e os 37 restantes são perdidos. As perdas 

ocorrem devido à vazamento, ligações irregulares, falta de medição 

ou medição incorreta e roubo. 

A média de consumo diário que a ONU recomenda é 110 litros por 

habitante/dia. Estudos apontam que essa quantidade é suficiente para suprir as 

necessidades básicas de uma pessoa. Porém não é isso que acontece, 

segundo dados do Instituto Trata Brasil o consumo médio brasileiro é de 166,3 

litros por habitante/dia. O que fica 51% acima do recomendado. 

As consequências do desperdício da água são graves, ocasionando a 

redução do abastecimento de água para a população, diminuição de água nos 

reservatórios em tempos de secas. Por isso é importante que todos façamos 

nossa parte em relação as diferentes práticas de economia. 

 

FONTE: Caderno impresso “Construindo Aprendizagens – Ensino Fundamental 3º ano da 

Prefeitura de Diadema 

Buriti Mais Geografia 
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Disciplina: CIÊNCIAS         5˚ ANOS 

 

 Vamos recordar sobre os alimentos. Já estudamos sobre a pirâmide 

alimentar e sobre a importância de uma alimentação saudável. Agora vamos 

estudar sobre os tipos de alimentos. Os reguladores, energéticos e 

construtores. 

Alimentação equilibrada é fundamental para construir adultos saudáveis. 

A infância é período de muita diversão, aprendizados, e acima de tudo, de 

aquisição de paladar para os alimentos funcionais ao organismo. 

Uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas deve conter porções de 

todos esses grupos, que podem ser divididos em: 

Alimentos energéticos: Os carboidratos e gorduras 

Eles são essenciais na vida, pois os carboidratos e gorduras são fonte 

energética que proporcionam força e vitalidade para as brincadeiras e estudo. 

Deve-se dosar o consumo dos alimentos desse grupo, eles são ricos em açúcar, 

e o descontrole pode resultar no ganho de peso e até obesidade infantil, um dos 

problemas comuns entre crianças com alimentação irregular. Priorize o açúcar e 

carboidrato de frutas e cereais, e os carboidratos de doces podem ser ingeridos 

eventualmente. Exemplos: Batata, milho, mandioca, macarrão, castanhas, 

nozes, azeite, entre outros. 

Alimentos construtores: Carnes, ovos, laticínios e grãos 

 Eles são responsáveis pela formação óssea e muscular do corpo. As 

proteínas auxiliam na prevenção de doenças e na formação de células. 

Oferecem saúde às unhas e cabelos. Esses alimentos da pirâmide alimentar 

infantil auxiliam em processos de cicatrização e na formação dos hormônios 

durante o crescimento do corpo. Esses alimentos construtores proporcionam o 

melhor funcionamento do organismo e são importantes até a fase adulta. 

Exemplos: Feijão, leite, ervilhas, grão de bico, iogurte, queijo, entre outros. 
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Alimentos reguladores: Frutas e vegetais 

São os alimentos fundamentais para o bom funcionamento do organismo. 

Eles proporcionam um melhor funcionamento do metabolismo, do intestino, 

purificam o sangue e mantêm o sistema imunológico fortalecido. A ausência ou 

baixo consumo desses alimentos pode gerar carência de vitaminas e até anemia. 

Dentre as consequências, podemos citar dificuldade com memorização, 

enfraquecimento de unhas e cabelos, gengivite, raquitismo e secura nos olhos. 

O baixo consumo de fibras pode resultar na prisão de ventre. 

 

ATIVIDADE CADERNO IMPRESSO 

Agora leia o texto do caderno Construindo Aprendizagens, Unidade 2 da página 

37 e responda a questão da página 38. 

Fonte de pesquisa do texto adaptado e imagens 

https://www.mundoboaforma.com.br/como-e-piramide-alimentar-infantil/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mundoboaforma.com.br/prisao-de-ventre-sintomas-causas-e-o-que-fazer/
https://www.mundoboaforma.com.br/como-e-piramide-alimentar-infantil/
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Disciplina: ARTES            5˚ ANOS 

 

ARTES VISUAIS- Arte contemporânea- Apreciação e contextualização 

 

Nesta semana iremos conhecer a obra de um artista chamado Bansky, que 

homenageou os profissionais da área da saúde. No caderno "Construindo 

aprendizagens" que foi entregue pela Prefeitura de Diadema. 

 ARTE - atividade 1: páginas de 39 até 41 

Nessa atividade você irá ler o texto “Bansky e a arte contemporânea”, apreciar a 

obra do Artista, responder as perguntas e desenhar seu herói.  

Esse herói que você irá criar, vamos utilizá-lo como personagem para a nossa 

próxima História em Quadrinhos que será na semana que vem. 
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Disciplina: EDUCAÇÃO FÍSICA         5˚ ANOS 

 

As práticas corporais são ótimas ferramentas para o desenvolvimento psicofísico 

das pessoas, com elas aprendemos a respeitar os limites de si e dos outros, 

melhorar a nossa concentração, pausar de maneira eficiente a respiração e desta 

maneira equilibrar nossas energias. Nesta perspectiva o yoga pode proporcionar 

um ambiente favorável ao desenvolvimento psicológico e físico, além de auxiliar 

na e coordenação motora global ao seu praticante.  

 

Atividade: Yoga para crianças. 

Materiais: 01 tapete, toalha ou qualquer outro objeto limpo para forrar o solo. 

Convide as pessoas da sua casa para jogar com você, forre o chão com o tapete. 

Observe a lista de movimento abaixo (figura 1). Ficar aproximadamente 4 ou 5 

minutos em cada posição; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: movimentos de yoga 

https://www.criandocomapego.com/posturas

-de-yoga-para-criancas/ 

https://www.criandocomapego.com/posturas-de-yoga-para-criancas/
https://www.criandocomapego.com/posturas-de-yoga-para-criancas/
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Lembre-se de relaxar, respirar profundamente e manter sempre o corpo 

estabilizado. 

Sugestão: 

Você pode colocar de fundo uma música bem relaxante, e deixo como sugestão 

o repertório de música da Enya, uma cantora europeia que faz belíssimas 

canções para relaxar. 

 

O que você achou de realizar os movimentos de uma prática física chamada 

Yoga, você sabe a história dessa modalidade? Não? Então revele o seu lado 

investigador (a) e vá pesquisar sobre a história do Yoga. Registre os achados 

em seu caderno. 
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Disciplina: CORREÇÕES 17ª SEMANA 

Agora que você já fez suas atividades da semana, está na hora de conferir as 

atividades da semana passada, para ver se está tudo certo! Faça as correções 

que forem necessárias.  

 

RESPOSTAS DE PORTUGUÊS 

 

Leia com atenção e use lápis de cor para realizar a correção no seu caderno. 

 

1 - Rosquinha 

2 - Farinha de trigo 

3 - SS: Amasse, passe, assadeira / Ç: Faça, açúcar     

 

GRAMÁTICA                                                                             

1-Passe os verbos da receita para o modo infinitivo: 

Faça=fazer 

Passe=passar 

Coloque=colocar 

 

2- Os verbos falar, beber e dormir estão no: 

(  ) passado            (  ) futuro  

(  ) presente            (x) infinitivo 

 

3 - Organize os verbos na tabela de acordo com a conjugação: 

1ª conjugação 2ª conjugação 3ª conjugação 

cantar Correr Sentir 

colar   Viver Sorrir 

lambuzar            dizer descobrir 

esperar   perder abrir 

soltar escrever  

Morar  /  ligar       
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RESPOSTAS DE MATEMÁTICA 

 

Desafio: Primeiro devemos analisar as possibilidades: Uma delas é que o 

homem de 100 kg não pode viajar com mais ninguém no barco, pois com 

qualquer um dos dois, a carga ultrapassa os 140 kg, porém se ele atravessar 

primeiro sozinho, quem irá trazer o barco de volta para buscar os outros? 

Resposta: Sendo assim a menor quantidade possível são 5 viagens: 

1ª viagem: Vão os homens de 50 kg e 80 kg = 130 kg; 

2ª viagem: Um dos dois volta com o barco. 

3ª viagem: Vai o homem de 100 kg. 

4ª viagem: O outro homem que ficou na primeira viagem, volta com o barco. 

5ª viagem: Os dois homens 50 kg e 80kg vão, novamente completando 130 kg 

de peso e finalizando a travessia dos três homens. 

 

1) Lembrete: Nas operações de soma, subtração e multiplicação, nós sempre 

iniciamos a resolução pela unidade, porém na resolução da divisão iniciamos 

pelo maior número, no caso desta primeira, o maior número é o 3, que está na 

ordem das centenas. O número 319 é o número que iremos dividir, o chamamos 

de DIVIDENDO, ele será dividido pelo número 5, que é o DIVIDOR. E o resultado 

da operação nós chamamos de QUOCIENTE. 

 

a) 319 : 5 =  

DIVIDENDO DIVISOR  

C D U    

3 1 9 5 X  

3 0  6 3 
QUOCIENTE 

 1     

- 1 9    

 1 5    

 0 4 RESTO  
 

b) 624 : 7 = 

DIVIDENDO DIVISOR  

C D U    

-5 6 12 4 7 X  

  5 6  8 9 QUOCIENTE 

0 6     

- 6 4    

 6 3    

 0 1 RESTO  
 

c) 406 : 4 = 

DIVIDENDO DIVISOR  

C D U    

4 0 6 4 X  

4   1 0 1   QUOCIENTE 

  0 0     

 - 6    

  4    

  2 RESTO  
 

 

d) 941 : 8 = 

DIVIDENDO DIVISOR  

C D U    
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9 4 1 8 X  

8  1 1 7     QUOCIENTE 

  1      

-1 4     

 8     

 6    

- 5

6 
11   

 5 6   

 0 5 RESTO  
 

 

2) a) 80 : 8= Calculando mentalmente podemos pensar, se 40 : 8= 5, 80 é o 

dobro de 40, sendo assim o resultado também será o dobro, o dobro de 5 é 10, 

então 80 : 8=10 

b) 160 : 8= Aqui podemos utilizar o mesmo processo, pois 160 é o dobro de 80, 

e o resultado também é o dobro, ou seja 20. 

c) 200 : 8= Nesta daqui podemos utilizar as respostas que já encontramos para 

nos auxiliar, já que 200 não é o dobro de nenhum dos números acima. Já 

descobrimos que 160 : 8=20. De 160 para chegar até o número 200 faltam 40 

(200-160=40), e já sabemos que 40 : 8=5. Sendo assim podemos somar os dois 

resultados: 20+5= 25. Então 200 : 8=25. 

d)400 : 8= Aqui podemos voltar ao dobro que utilizamos acima, pois 400 é o 

dobro de 200. Então o resultado também é o dobro. O dobro de 25 é 50. 400 : 

8=50 

 

MEDIDAS DE TEMPO 

 

1) Complete as frases com as palavras a seguir: DIAS, HORAS, MINUTOS 

OU SEGUNDOS: 

a) Aquele bolo demorou só 30 MINUTOS para assar! 

b) Fiquei 3 HORAS naquele consultório até ser atendida. 

c) Quantos DIAS você ficou na praia? 

d) O maior ponteiro do relógio é o dos MINUTOS. 

e) Preciso conversar com você: você tem alguns MINUTOS para mim? 

f) Faz DIAS que meu gato fugiu de casa. Acho que não voltará mais. 
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2) Levei 2 horas e 45 minutos para fazer um trabalho. Gastei mais ou menos 

que 180 minutos para fazer esse trabalho? 

MENOS QUE 180 MINUTOS, JÁ QUE CADA HORA EQUIVALE A 60 

MINUTOS. DUAS HORAS SÃO 120 MINUTOS. MAIS 45 MINUTOS.  

60 +  60 + 45 = 165 MINUTOS 

 

3) Pediram para eu esperar 72 horas para saber o resultado de um exame. 

Esse período é maior ou menor do que 4 dias? 

O PERÍODO É MENOR DO QUE 4 DIAS. UM DIA TEM 24 HORAS. 

SENDO ASSIM: 

72 : 24 = 3 DIAS 

 

4) Tenho que assistir a um vídeo no Youtube que tem 1 hora de duração. Já 

assisti a 25 minutos do filme. Quanto tempo de filme ainda falta para eu 

assistir?  

FALTA 35 MINUTOS DE FILME. UMA HORA EQUIVALE A 60 MINUTOS.  

60 – 25 = 35 MINUTOS 

 

5) Quantos segundos há em 2 horas? 

UMA HORA TEM 60 MINUTOS. CADA MINUTO TEM 60 SEGUNDOS. 

OU SEJA: 

 

60 MINUTOS  X 60 SEGUNDOS = 3.600 SEGUNDOS POR HORA 

 

EM DUAS HORAS TEREMOS: 

 

3.600 SEGUNDOS X 2 HORAS= 7.200 SEGUNDOS 

 

6) Um canal de TV quer transmitir 4 filmes sem intervalo durante as 

transmissões. Cada filme tem 90 minutos de duração. A emissora 

reservou o horário das 14h às 19h para a exibição dos filmes. O horário 

reservado será suficiente? Por quê? 
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NÃO SERÁ SUFICIENTE POIS CADA FILME LEVA 1 HORA E 30 

MINUTOS (90 MINUTOS). SOMANDO OS 4 FILMES LEVARIA 6 HORAS 

PARA EXIBI-LOS. 

 

 4 X 90 MINUTOS = 360 MINUTOS 

360 MINUTOS : 60 MINUTOS = 6 HORAS 

 

DAS 14 HORAS ÀS 19 HORAS TEMOS UM PERÍODO DE 5 HORAS. 

ENTÃO O HORÁRIO NÃO SERÁ SUFICIENTE. 

 

GEOMETRIA ESPACIAL 

 

1 - Quantos retângulos formam a caixa ao lado? 

6 RETANGULOS 

 

2 - Qual das figuras abaixo representa a planificação de um cubo? 

LETRA A 

 

3 - O dado (cubo) pode ser representado pela figura: 

LETRA A 

 

4 - Renato cortou os pedaços de madeira desenhados abaixo.  

Qual das caixas abaixo ele pode construir com esses pedaços de madeira? 

CAIXA 3 

 

6 - A figura seguinte representa um sólido. Em qual das opções podem estar 

representadas todas as faces do sólido? 

LETRA A 

 

8 - Paula ganhou uma caixinha na forma de um cubo como esse. 

 Com qual das figuras é possível montar essa caixinha em forma de cubo?   

LETRA B 
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10 - Observe o chocolate que André gosta de ganhar na Páscoa. Ele tem a forma 

de um cone. 

Qual é o molde do cone? 

LETRA B 

 

RESPOSTAS DE HISTÓRIA 

 

1) Explique com suas palavras o que é cidadania. 

Resposta pessoal 

2) E o que é ser cidadão? 

Resposta pessoal 

3) O que elevou a cidadania que temos hoje? 

Foi a Carta de Direitos da Organização das Nações Unidas (ONU) 

4) O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma, conferi e 

assegura? 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou que todos são 

iguais perante a lei, independentes de raça, credo e etnia. Conferindo o 

direito a um salário digno, á educação, á saúde, á habitação e ao lazer. 

Assegurando também o direito de livre expressão, de militar em partidos 

políticos, sindicatos, movimentos e organizações da sociedade civil. 

 

RESPOSTAS DE GEOGRAFIA 

 

1) Explique com suas palavras o que é cidadania. 

RESPOSTA PESSOAL. 

 

2) E o que é ser cidadão? 

Cidadão é o indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado. 

 

3) O que elevou a cidadania que temos hoje? 

O que elevou a cidadania que temos hoje foi a Carta de Direitos da 

Organização das Nações Unidas (ONU).  
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4) O que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma, confere e 

assegura? 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirmou que todos são 

iguais perante a lei, independentes de raça, credo e etnia. Conferindo o 

direito a um salário digno, á educação, á saúde, á habitação e ao lazer. 

Assegurando também o direito de livre expressão, de militar em partidos 

políticos, sindicatos, movimentos e organizações da sociedade civil. 

 

RESPOSTAS DE CIÊNCIAS 

 

1- Qual a importância de se conhecer o corpo humano? 

Compreender a anatomia humana é de suma importância para diversas 

áreas, principalmente as relacionadas com biologia e saúde. ... Além 

disso, o estudo da anatomia humana é fundamental para os estudantes 

da área da saúde compreender como o corpo funciona. 

 

2- Como os sistemas do corpo humano estão constituídos? 

Os sistemas do corpo humano são constituídos por órgãos, que, juntos, 

realizam funções essenciais para a manutenção da vida. 

 

3- Quais são os sistemas do corpo humano? 

Os sistemas se dividem em: respiratório, circulatório, muscular, nervoso, 

digestório, sensorial, endócrino, excretor, urinário, esquelético, 

reprodutor, imunológico e tegumentar. 

  

 


