
EMEB DOUTOR ÁTILA FERREIRA VAZ 

5˚ ANOS A, B, C, E, F, G – 19ª SEMANA 

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

sim! Na semana anterior, iniciamos a utilização do material impresso 

“Construindo aprendizagens" Informamos que os professores continuarão 

postando as atividades semanalmente no portal e orientando o uso do caderno 

impresso. Esperamos que as atividades continuem sendo realizadas. Pedimos 

ainda que os cadernos “Construindo aprendizagens” sejam preenchidos, 

somente com as orientações dos professores pelo portal da Educação, após o 

preenchimento deverá ser guardado e entregue em ocasião combinada. 

Importante que saibam que ao final das atividades da semana, você encontrará 

a correção das atividades da semana anterior. Fique atento, pois você tem aí 

uma nova possibilidade de rever e tirar dúvidas sobre as atividades.  

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, uso do caderno impresso 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 
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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 

Atividade de Leitura  

 Nessa semana a atividade de leitura será sobre o gênero textual INFOGRÁFICO 

que trará informações sobre Consumo e Consumismo, no material impresso 

Construindo Aprendizagens na página 4, Atividade 2 vocês irão ler e interpretar 

o texto com as informações trazidas pelo infográfico. ATENÇÃO: vocês 

responderão as páginas 4, 5 e 6. 

 

Agora vamos aprender um pouco sobre o que é um infográfico: 

O Infográfico é uma forma visual de apresentar informações e dados – geralmente 

complexos -, auxiliando na compreensão do leitor. É elaborado por meio de imagens 

(ilustrações, gráficos, ícones) e textos, este gênero deve trazer, de forma sucinta, as 

fontes em que se consultaram as informações passadas. - Manchete ou título: o título 

do infográfico deve ser destacado em relação às demais partes. Quanto a seu conteúdo, 

precisa ser objetivo e claro. Os infográficos são instrumentos muito úteis na nossa 

realidade. 

Uma das maneiras mais fáceis e visuais de apresentar dados são os infográficos, eles 

ajudam na compreensão de conteúdos complexos com auxílio de imagens, textos, 

ilustrações e ícones. 

A finalidade deste tipo de texto é a divulgação de informações, os infográficos aparecem 

em sites, revistas, jornais, livros didáticos, entre outros. 

Em revistas os infográficos são caracterizados pela junção de textos breves com 

ilustrações explicativas para o leitor entender o conteúdo. Esses gráficos são usados 

onde a informação precisa ser explicada de forma mais dinâmica, como em mapas, 

jornalismo e manuais técnicos, educativos ou científicos. 

 

Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18672 

 

Atividade 

Abaixo vamos apresentar uma tirinha falando sobre o consumismo, leia e 

converse com sua família sobre o que achou do texto, responda oralmente: 

Você pensa como a Carminha ou como a Mônica? 

Boa leitura! 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18672
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Fonte: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56908 

 

 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=56908
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Ortografia 

Dando sequência às atividades da semana passada, iremos utilizar novamente 

o texto “Assombrações de agosto” das páginas 11,12 e 13 do caderno 

“Construindo aprendizagens” para realizar uma atividade de ortografia, com 

acentuação das palavras monossílabas, oxítonas e proparoxítonas. Não se 

esqueça de realizar a correção da semana anterior, usando lápis de cor. 

 

Lembrando que: 

 

Palavras monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. São também 

chamadas de monossílabos ou palavras monossilábicas. 

 

Palavras Oxítonas são aquelas em 

que a última sílaba é pronunciada com maior intensidade (sílaba tônica), 

independentemente de receberem ou não acentuação gráfica. Por isso, não 

confunda acento tônico com acento gráfico! 

. 

Palavras Proparoxítonas são palavras que têm a antepenúltima sílaba como 

sílaba tônica, ou seja, a sua antepenúltima sílaba é aquela que é pronunciada 

com mais força. Uma palavra tem de ter no mínimo três sílabas para ser 

classificada como proparoxítona. 

 

Atividades  

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

páginas 11,12 e 13 do caderno “Construindo aprendizagens”, circule              as 

palavras monossílabas. Em seguida passe um traço ______ embaixo das 

palavras oxítonas e escreva as palavras no caderno separando-as desta forma: 

- Palavras monossílabas: 

- Palavras oxítonas: 

 

2 - Acentue as palavras proparoxítonas abaixo, se necessário, e escreva uma 

frase com cada palavra no seu caderno, usando as pontuações adequadas. 
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abobora     aborigene     arquetipo     bussola     calculo 

caracteristica     didatico     esplendido     fenomeno 

indigena 

 

 

Fonte das pesquisas: 

https://www.normaculta.com.br/palavras-monossilabicas/ 

https://www.todamateria.com.br/palavras-

oxitonas/#:~:text=As%20Palavras%20Ox%C3%ADtonas%20s%C3%A3o%20aquelas,s%C3%A

Dlaba%20pronunciadas%20com%20mais%20forma. 

https://www.normaculta.com.br/proparoxitona/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.normaculta.com.br/palavras-monossilabicas/
https://www.todamateria.com.br/palavras-oxitonas/#:~:text=As%20Palavras%20Ox%C3%ADtonas%20s%C3%A3o%20aquelas,s%C3%ADlaba%20pronunciadas%20com%20mais%20forma.
https://www.todamateria.com.br/palavras-oxitonas/#:~:text=As%20Palavras%20Ox%C3%ADtonas%20s%C3%A3o%20aquelas,s%C3%ADlaba%20pronunciadas%20com%20mais%20forma.
https://www.todamateria.com.br/palavras-oxitonas/#:~:text=As%20Palavras%20Ox%C3%ADtonas%20s%C3%A3o%20aquelas,s%C3%ADlaba%20pronunciadas%20com%20mais%20forma.
https://www.normaculta.com.br/proparoxitona/
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Disciplina: MATEMÁTICA                 5˚ ANOS 

 

Grandezas e medidas 

Nas semanas anteriores realizamos várias atividades sobre medidas de tempo. 

Hoje vamos resolver algumas situações problemas que abordam o tema.  

Abra o “Caderno de aprendizagens” na página 16, Atividade 2 e responda as 

questões. ATENÇÃO: a atividade inicia na página 16 e termina na página 17. 

Se precisar consulte o quadro abaixo para lembrar de algumas informações 

sobre medida de tempo: 

 

1 HORA  = 60 MINUTOS 

1 MINUTO   = 60 SEGUNDOS 

 

Espaço e forma 

Já vimos em nossas atividades o que são sólidos geométricos. Hoje vamos 

aprender a classifica-los. Abra o caderno “Construindo aprendizagens” na 

página 22, Atividade 4. Responda as questões. Nas semanas seguintes 

retomaremos o assunto com mais informações.  
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Disciplina: CIÊNCIAS          5˚ ANOS 

Na semana passada realizamos a leitura no caderno “Construindo 

aprendizagens” sobre alimentação saudável. Dando continuidade sobre o 

assunto, vejamos um pouquinho mais sobre os alimentos.  

 

Alimentos ricos em fibras ajudam a normalizar função intestinal 

 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/sua-saude/Paginas/alimentos-ricos-fibras-ajudam-
normalizar-funcao-intestinal.aspx 

 

Fibras alimentares 

• Fibras são compostos vegetais presentes nos grãos, verduras, legumes e 

frutas que não são digeridos pelo nosso organismo, passam quase que intactos 

pelo sistema digestivo e terminam sendo eliminados pelas fezes. 

• As fibras da dieta estão associadas com benefícios importantes para a saúde: 

o Estimulam a motilidade intestinal (trânsito intestinal). 

o Contribuem com a consistência normal das fezes, prevenindo assim a diarreia 

e a constipação intestinal por alterarem a microflora colônica por uma 

microflora saudável. 

o Colaboram para que somente sejam absorvidas pelo intestino as substâncias 

necessárias eliminando assim o excesso de glicose (açúcar) e colesterol, 

favorecendo, então a diminuição do colesterol e triglicérides totais no sangue. 

 

 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/sua-saude/Paginas/alimentos-ricos-fibras-ajudam-normalizar-funcao-intestinal.aspx
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/sua-saude/Paginas/alimentos-ricos-fibras-ajudam-normalizar-funcao-intestinal.aspx
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Alimentos fontes de fibras 

• Leguminosas (feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja em grão). 

• Grãos, farelos e farinhas integrais (arroz, linhaça, aveia, cevada, milho, trigo). 

• Pães e biscoitos integrais (centeio, farinha integral, milho). 

• Cereais instantâneos e matinais. 

• Vegetais: agrião, alface, abóbora, abobrinha, aipo, aspargos, beterraba, 

brócolis, couve, acelga, batata-doce, rúcula, escarola, erva-doce, espinafre, 

repolho, salsa, cebolinha, cebola, cenoura crua, couve-flor, milho verde, nabo, 

pepino, pimentão, quiabo, rabanete, tomate cru, vagem. 

• Frutas: abacate, abacaxi, ameixa fresca, ameixa seca, amora, banana, caju, 

cereja fresca, coco fresco e/ou seco, damasco seco, figo fresco e/ou seco, 

goiaba, kiwi, laranja (com o bagaço), maçã com casca, manga, maracujá, 

mamão, melancia, melão, tangerina, morango, nectarina, pera com casca, 

pêssego com casca, tâmara, uva fresca e passa. 

 

Atividades 

Após a ler o texto responda em seu caderno as questões abaixo: 

1 - Comente sobre a importância dos alimentos ricos em fibras. 

2 - Quais são os alimentos ricos em fibras de sua preferência? 

  

Fonte de pesquisa do texto adaptado e imagens 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/sua-saude/Paginas/alimentos-ricos-fibras-ajudam-normalizar-

funcao-intestinal.aspx 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/sua-saude/Paginas/alimentos-ricos-fibras-ajudam-normalizar-funcao-intestinal.aspx
https://www.hospitalsiriolibanes.org.br/sua-saude/Paginas/alimentos-ricos-fibras-ajudam-normalizar-funcao-intestinal.aspx
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Disciplina: HISTÓRIA            5˚ ANOS 

 

 Na nossa última aula conhecemos um pouco sobre as pandemias que 

afetaram o mundo e em especial a Peste de Justiniano. Na aula de hoje 

daremos continuidade ao tema falando sobre a Peste Negra. 

 A Peste como vimos na aula anterior pode se manifestar de três formas 

clínica: a Bubônica, a Septicêmica e a Pneumônica. A Peste Negra ficou 

conhecida como peste bubônica, mas ela foi acompanhada da peste 

pneumônica o que acarretou em uma drástica redução populacional devido a 

sua letalidade. 

 Essa doença é causada pela bactéria Yersínia pestis encontrada em ratos 

e pulgas contaminados. Quando a pulga contaminada tem contato com os seres 

humanos acontece à contaminação e a partir daí, pode ser transmitida por via 

respiratória (espirros e tosse) ou por suas roupas.  

 A peste ficou conhecida como peste Negra porque causava manchas 

negras na pele das pessoas, frutos das infecções provocadas pelas bactérias, 

causavam também bubões, isto é, inchaços infecciosos no sistema linfático, 

principalmente nas axilas, virilhas e pescoço. 

 A peste Negra se apresentou primeiramente de forma bubônica tornando-

se por disseminação hematogênica pneumônica, essa é forma mais grave e 

perigosa da doença devido aos problemas clínicos, pelo alto contágio e 

letalidade. 

 Os sintomas aparecem de 1 a 7 dias após ser infectado com a bactéria. 

Os principais sintomas são febre muito alta, calafrios, arritmia, hipotensão, 

náuseas, vômito, astenia, dores de cabeça intensas, confusão mental, 

expectoração sanguinolenta e depois há inflamações dos gânglios linfáticos 

localizados nas axilas, virilhas e pescoço, que incham e formavam enorme 

bolhas  de pus. 

 Os historiadores acreditam que a peste Negra surgiu na Ásia Central, há 

muitas teorias sobre o lugar especifico onde a doença surgiu, a mais aceita 

sugere que tenha sido na China e no século XIX(14) se espalhou devido a 

conflitos territoriais e pelas caravanas de comercio que vinham da Ásia através 

do Mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias. O que 
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ajudou na propagação foram às condições precárias de higiene e habitação que 

as cidades tinham. 

 Os europeus logo perceberam que a doença era altamente contagiosa e 

que atuava de forma fulminante, pois as pessoas que contraiam faleciam em 

questão de dias. A grande difusão da doença resultou na morte de milhares de 

pessoas, foi percebido que o contato com os doentes e com os corpos dos 

mortos ajudavam nessa difusão, então eles tomaram algumas medidas 

preventivas como as que foram tomadas no combate ao COVID – 19. 

 As pessoas começaram a se isolar, as famílias pararam de se reunir onde 

tinham pessoas doentes, os funerais começaram a serem sem cerimônias, as 

pessoas que cuidavam dos doentes passaram a utilizar roupas de couro para 

impedir que secreções dos doentes penetrassem no tecido das suas roupas, os 

médicos passaram a utilizar máscaras em forma de bico de pássaro onde eles 

colocavam ervas aromáticas devido o mau cheiro que os doentes tinham. 

 Os padres e sacerdotes sofreram muito nesse processo, pois eles tinham 

contato com os doentes e com os corpos dos que morriam e acabavam se 

contaminando e contaminando outras pessoas. Sendo assim houve um grande 

numero de padres e sacerdotes que perderam suas vidas atendendo os seus 

fiéis. 

 A situação ficou tão grave que a quantidade de mortos era maior do que 

a de vivos. Começou a faltar padres, sacerdotes e coveiros para realizarem os 

sepultamentos, então começaram a fazer sepultamentos em massa, em valas 

comuns. Quando perceberam que os mortos ainda poderiam ser vetores de 

contaminação muitos param de sepultar e começaram a incendiar os corpos, as 

roupas e até mesmo objetos dos falecidos. 

 As estimativas dizem que a peste Negra foi responsável por dizimar um 

terço da população do continente europeu, mas alguns historiadores têm 

trazidos dados demonstrando que a quantidade de mortos possa ter sido muito 

maior, eles acreditam que metade ou dois terço da população tenha morrido por 

causa dessa doença.  

 Essa é uma parte muito triste na história da humanidade. Na próxima aula 

iremos conhecer outra pandemia que foi a Gripe Russa. 

 Até lá 5º anos!!!  
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 Mas antes vocês irão responder algumas perguntas para sistematizar o 

que aprenderam. Essa semana vocês não utilizarão o caderno impresso, vocês 

deverão copiar e responder as questões no caderno. 

  

1) Por que a Peste Negra ficou conhecida por este nome? 

2) Qual são as três formas clínicas que a peste pode se manifestar? 

3) Por que a peste pneumônica é a forma mais grave da doença? 

4) O que você acha que tem de parecido na peste Negra e na COVID – 19, 

quanto a sintomas, cuidados, mortalidade e o que mais você achar 

pertinente. 

 

 

Fonte de pesquisas: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/peste-negra.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/pandemia-de-peste-negra-seculo-xiv.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/peste-negra.htm
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Disciplina: GEOGRAFIA           5˚ ANOS 

 
Essa semana daremos continuidade as atividades do caderno “Construindo 

Aprendizagens”. Faremos os exercícios das imagens “Lixo e entulhos em 

terreno baldio” e “Desperdício de energia elétrica” da página 29. Porém, 

ainda pensando em ampliar seu conhecimento, antes de responder leia os dois 

textos abaixo:  

  

 

  Texto 1 

Descarte irregular 

Móveis, pneus, podas de árvores, lixo doméstico, resíduos de construção 

civil e até mesmo restos de animais; muitos desses itens são jogados em praças, 

terrenos e demais locais a céu aberto. Trazendo grandes prejuízos ao meio 

ambiente e para quem mora perto. Contribuindo efetivamente para a proliferação 

de doenças e infestação de baratas, ratos e escorpiões.  

 

    Você sabia que... 

   

...Que descartar lixo doméstico, entulho ou qualquer outro material de 

qualquer jeito é irregular?! 

  Essa é uma prática quase que comum em todas as cidades brasileiras. 

No entanto, o que muita gente não sabe é que se trata de um crime e o infrator, 

se denunciado, poderá ser multado. O descarte irregular de lixo e entulho é 

considerado crime ambiental e passível de multa de até R$ 7.500, para quem for 

pego em flagrante, conforme determinam as leis 3002/2018 e 1388/1997.  

 

     Texto 2  

Energia elétrica 

Atualmente, o uso de energia elétrica é fundamental para a realização de 

grande parte de nossas atividades; Graças a este tipo de energia, temos uma 

melhor qualidade de vida. 
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 O ar, o sol, a água, a lenha, o carvão e o petróleo são algumas fontes de 

energia., Boa parte da energia elétrica do Brasil vem das hidrelétricas. Gerada 

pela força da água do rio, que se transforma em energia elétrica por meio das 

usinas hidrelétricas. A usina é construída no rio e formada por lago, barragem, 

casa de força, subestação elevadora e linhas de transmissão. 

Até bem pouco tempo atrás acreditava-se que a hidrelétricas eram uma 

fonte de energia limpa ou não poluente. Hoje se sabe que elas causam grandes 

impactos ambientais como, por exemplo: 

• Deslocamento de populações em escalas variáveis conforme a topologia; 

• Inundação de áreas agricultáveis ou utilizáveis para pecuária ou 

reflorestamento; 

• Sempre são registrados casos de aumento da distribuição geográfica de 

doenças de veiculação hídrica como, por exemplo, a malária e a 

esquistossomose; 

• Danos ao patrimônio histórico e cultural; 

• Destruição da vegetação natural; 

• Assoreamento do leito dos rios; 

• Desmoronamento de barreiras; 

 

Mesmo assim, as usinas hidrelétricas são menos prejudiciais do que as 

termelétricas, que emitem outros gases tóxicos, como o dióxido de enxofre e de 

nitrogênio, além de materiais particulados prejudiciais à saúde. 

E como o consumo de energia elétrica só aumenta com o passar do 

tempo, a produção de energia precisa também aumentar. 

 

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

Prefeitura de Diadema 

Buriti Mais Geografia 
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Disciplina: ARTES              5˚ ANOS 

 

ARTES VISUAIS- 

Arte contemporânea- Produção de história em quadrinhos 

Nesta semana iremos dar continuidade a atividade 1 da página 42 do Caderno 

Construindo Aprendizagens, nessa atividade você criou um “HERÓI”. Lembra? 

Com esse “HERÓI” como personagem, vamos criar uma história onde o mesmo 

será o personagem principal. 

 

Se precisar retome a atividade 1 da página 42 e agora faça no seu caderno 

de Arte: 

 

E aí vocês já criaram o “herói” que será o personagem principal dessa História 

em Quadrinhos, que foi pedido na semana passada?  

A partir desse personagem principal da sua história, você irá criar também outros 

personagens como: um vilão, as vítimas, etc. Agora comece a criar uma história 

com eles, lembre-se de fazer um roteiro para que a história seja compreendida 

por quem for ler.  

Crie o cenário de fundo para cada cena. Se você achar mais fácil pode dividir 

cada folha do caderno em duas partes, cada uma para uma cena, por exemplo. 

Assim fica mais fácil para desenhar e escrever as falas de cada personagem. 

 

Um abraço e Bom trabalho! 
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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, a 

melhorar a nossa concentração, e a memória, proporcionando um ambiente 

favorável ao desenvolvimento psicológico e físico, além de auxiliar na 

coordenação motora global ao seu praticante.  

 

 Nessa semana, vamos iniciar o uso do caderno Construindo Aprendizagens. Abra 

o caderno na página 43 e faça o alongamento que é a atividade 1. 

Após o alongamento, vamos jogar o jogo “Terra, céu, vento e ar”, proposto abaixo: 
 

Jogo: Terra, céu, vento e ar. 

Materiais: Fitas ou objetos para demarcar o solo 

Convide as pessoas da sua casa para jogar com você. 

Marque o solo como a figura abaixo: 

 

Figura 1: demarcação do solo -       Fonte: Confecção própria do professor 

 

Os jogadores (mínimo 2) devem se posicionar no centro da marcação, um 

terceiro participante (ou pode ser combinado entre ambos). Deve falar quais 

locais os jogadores devem tocar, exemplo; Terra e ar. Ao final da frase ambos 

devem correr o mais rápido possível para os tocar a mão nos locais pedidos (na 
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ordem pedida) e retornar ao centro do jogo o mais rápido possível, quem chegar 

primeiro será declarado vencedor da rodada. 

 

Variações: 

O comandante do jogo pode pedir para os jogadores irem em um pé só, correndo 

de costas (cuidado) o de formas diferentes. 

O número de locais e sua ordem também pode variar, exemplo: terra, céu, vento, 

terra, ar e vento. 

 

 A maioria dos esportes exige que o praticante mude de posições o tempo todo 

e em alta velocidade. Essa capacidade se chama agilidade. Procure no 

dicionário ou converse com alguém sobre o seu significado e registre em seu 

caderno. 
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CORREÇÕES              5˚ ANOS 

 

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

atividades da semana passada, para ver se está tudo certo! Se houver 

necessidade, faça as correções que forem necessárias. 

 

RESPOSTAS DE PORTUGUÊS 

 

Atividade 1  

1ª conjugação 2ªconjugação 3ªconjugação 

encontrar receber despedir 

almoçar conhecer conseguir 

passar  dormir 

andar   

explorar   

continuar   

 

ATIVIDADE DE LEITURA 

Atividae página 3 e 4 “Construindo aprendizagens”.  

A) RESPOSTA PESSOAL. 

B) eles tinham medo de um gato. 

C) Não conseguiram resolver o problema pois seria necessário alguém para 

colocar a sineta no gato. 

D) RESPOSTA PESSOAL. 

 

RESPOSTAS DE MATEMÁTICA 

 

Situações problemas onstruindo atividades” página 15 

 

A) 500 caixas ÷ 10 mercados = 50 

C D U   

5 0 0 10 X 
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5 0  5 0 

 0 0   

- 0 0   

 0 0 RESTO 

 

OBSERVAÇÃO: Divisão de números inteiros por 10, 100 e 1000. Para dividirmos 

um número inteiro por dez, cem e mil, fica fácil se o número a ser dividido por 10 

é divisível por 10; se o número a ser dividido por 100 é divisível por 100 e se o 

número a ser dividido por 1000 é divisível por 1000. Vamos ver, se eu quero 

dividir 80 por 10 basta cortar fora o zero do 80, o que resultaria em 8.  

Exemplo de divisão por 10:  80÷10 = 8  

120÷10 = 12  

30÷10 = 3  

670÷10 = 67 

 

RESPOSTA: Cada mercado irá receber 50 caixas de cereal.  

 

B) 10 salgados X 200 convidados. 

 

C D U 

2  0  0  MULTIPLICANDO 

X  1  0  MULTIPLICADOR 

   0 0 0 

2 0 0 + 

2 0 0 0 PRODUTO 

 

Iniciamos a multiplicação pelo algarismo MULTIPLICADOR que está na 

Unidade, no caso desta multiplicação é o algarismo 0. Multiplicamos o 0 por 

todos os algarismos do MULTIPLICANDO 200. Em seguida multiplicamos o 

algarismo correspondente a dezena (1). O sinal de adição aparece logo abaixo 

da Unidade para lembrarmos que já efetuamos essa operação e que todas as 

demais multiplicações que faremos terão como resultados Dezenas, centenas, 

etc. Podemos substituir o sinal da adição pelo algarismo zero também (0). Em 
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seguida efetuamos a soma das multiplicações que fizemos, logo obtemos o 

PRODUTO 2.000. 

 

OBSERVAÇÃO: Uma dica! Quando multiplicamos um número por 10, basta 

acrescentarmos à direita do número um zero. 

 

RESPOSTA: Papai encomendou 2.000 salgados. 

 

C) Dobro é um número multiplicativo que equivale a duas vezes a quantidade a 

que se refere. 

 

24+ 10 = 34 

 

  2 4 

+1 0 

  3 4 

 

 

O dobro de 34 então é 2 x 34 

 

3 4 

X   2 

6   8 

 

RESPOSTA: O dobro de 24 + 10 = 68 

 

D) Beto e Paula já colocaram um total de 101 + 77 balas que é igual a 178 

balas. Veja abaixo: 

 

1 0 1 

+ 7 7 

1 7 8 
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No pote cabem 250 balas. Se eu já tenho 178 balas, preciso realizar uma 

subtração para saber quantas ainda faltam para envher o pote. Veja: 

 

  C               D           U 

  12      145  10 

- 1       7           8 

 0        7            2 

 

OBSERVAÇÃO: Para realizar a subtração 250 – 178 é necessário utilizar os 

recursos, primeiro na Unidade. Utilizamos uma dezena de 5. Logo ficamos com 

10 Unidades e subtraimos 8, resta duas Unidades. Em seguida resolvemos a 

subtração das dezenas, entretanto resta-nos apenas 4 dezenas e não é possível 

subtrair 7. Então utilizamos uma centena e ficamos assim com 14 Dezenas, 

subtraimos 7 dezenas destas e resta-nos outras 7. Como tinhamos duas 

centenas e utilizamos uma, ficamos com 1 para subtrair 1. Resta-nos 0. Assim o 

resultado da subtração é 72. 

 

RESPOSTA: Faltam 72 balas para encher o pote. 

 

E) Vamos primeiramente somar as flores de que já temos as informações das 

quantidades. Veja: 

 

2 4 7  ROSAS 

1 8 8  CRAVOS 

+ 9 7  ORQUIDEAS 

5 3 2   FLORES 

 

Agora sabemos que o total de flores era 900. Vamos então realizar uma 

subtração. O total menos a quantidade de flores que já sabemos quais são. Ou 

seja, 900 – 532. Veja: 

 

   C     D     U  

 89    910    10 

- 5       3     2 
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  3       6     8 

 

OBSERVAÇÃO: Mais uma vez utilizamos recursos para realizar a subtração. 

Neste caso precisamos utilizar uma CENTENA para transformar em 10 

DEZENAS. Em seguida utilzamos uma DEZENA para transformar em 10 

UNIDADES, restando 9 DEZENAS para subtrairmos 3.  

 

RESPOSTA: São 368 margaridas. 

 

F) RESPOSTA PESSOAL. 

 

RESPOSTA DE CIÊNCIAS 

Atividade página 38 “Construindo aprendizagens”  

Alimentos saudáveis Alimentos não saudáveis 

  

Frutas Salgadinhos industrializados 

Legumes Doces em grandes quantidades 

Verduras Refrigerantes  

Carnes  

Suco natural  

 

OBSERVAÇÃO: Sua resposta pode ser diferente. Só observe com atenção 

tudo o que já sabemos sobre alimentação saudável.  

 
RESPOSTAS DE HISTÓRIA 

 

 Atividades “Construindo aprendizagens” páginas 25 e 26 

 

A) Pandemia é quando uma doença se espalha por todo um 

continente, ou por vários continentes ao mesmo tempo e um 

número muito grande de pessoas se contamina. 
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B) Diferente da Pandemia a Epidemia acontece em uma pequena 

região, ou seja, em poucos países a doença contamina muitas 

pessoas, mas não se espalha de maneira rápida. 

C) O registro mais antigo é da Peste de Justiniano que aconteceu 

por volta de 541 D.C 

 

RESPOSTAS DE GEOGRAFIA 

 

Atividades “Construindo aprendizagens” páginas 28 

 

Lixo nas ruas e praças 

Desperdício de água 

 

RESPOSTAS PESSOAIS 

 


