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Alunos, pais ou responsáveis: 

Esta semana os alunos do quinto ano realizarão atividades com a temática: “Sistema 

Solar”. Todas as atividades serão realizadas no caderno. Não é necessário que sejam feitas todas 

de uma vez, crie uma rotina de atividades durante a semana toda. 

 Pedimos que possibilitem que a criança realize as atividades de forma autônoma, 

auxiliando-a em suas dúvidas e fazendo-a refletir sobre os possíveis erros que possam surgir. 

 Mais uma vez contamos com a participação de todos! A colaboração de vocês neste 

momento é essencial para o desenvolvimento da aprendizagem da criança.   

   

Contextualização 

 

 O Sistema solar será tema de estudo interdisciplinar (envolvendo todas as matérias) 

durante o quinto ano, esse estudo será aprofundado para estudo do OBA – Olimpíada Brasileira 

de Astronáutica e Astronomia, essa olimpíada ocorre em varias escolas de todo país e avalia a 

aprendizagem dos alunos sobre o tema. Devido a situação que temos vivido em nosso país não 

sabemos se essa prova irá acontecer, porém decidimos manter os estudos sobre o tema, 

lavando em consideração o interesse que as crianças demonstram toda vez que é apresentado 

em sala de aula.  

 

Atividades 

 

Leitura: Toda semana teremos a sugestão de um livro, para que as crianças continuem 

exercitando a leitura. Basta clicar nesse link aqui embaixo e ler. Vocês também podem 

ler livros ou revistas que tenham em casa. O importante e não deixar de exercitar o 

nosso cérebro com a leitura. 

 

A leitura dessa semana está aqui              “O menino e o foguete” 

Basta copiar esse site em azul, nessa barrinha. 

  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/historias/o-menino-e-o-foguete/ 
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MATEMÁTICA 

Objetivos: Interpretar e resolver situações problema utilizando as quatro operações 

fundamentais elaborando técnicas de resoluções válidas, desenvolver o raciocínio lógico 

e compreender o uso da matemática em situações cotidianas. 

1. Observe a tabela abaixo e responda as questões. 

 

PLANETAS DISTÂNCIA MÉDIA AO SOL (KM) 

* Mercúrio 57.910.000 

* Vênus 108.200.000 

* Terra 149.600.000 

* Marte 227.940.000 

* Júpiter 778.330.000 

* Saturno 1.429.400.000 

* Urano 2.870.990.000 

* Netuno 4.504.300.000 

* Planeta clássico. Obs.: a estrela mais próxima da Terra, além do Sistema 

Solar, chama-se Alfa Centauro e está a 43 trilhões de quilômetros (4,3 anos-

luz). Na escala acima ficaria a 43 quilômetros do Sol. 

 
Em relação ao Sol qual é a distância média entre: 

 Exemplo: Terra e Vênus = 149.600.00 – 108.200.000 = 41.400.000 

a) Júpiter e Marte -   

b) Urano e Mercúrio - 

c) Netuno e Vênus - 

d) Marte e Terra - 

e) Júpiter e Vênus - 

f) Urano e Terra - 

g) Saturno e Mercúrio - 

h) Marte e Vênus - 

i) Vênus e Mercúrio - 

j) Netuno e Mercúrio - 

k) Júpiter e Terra - 
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2. Escreva o nome dos números por extenso: 

 

 

3. A distância entre o planeta Terra e a Lua é de 384.400 km. Considerando uma 

viagem de ida e volta, qual será esta distância? 

 

4. Um astrônomo precisa de alguns objetos para realizar o seu trabalho que é 

estudar corpos celestes como planetas, estrelas e galáxias. 

Maurício é astrônomo e comprou alguns objetos para utilizar no seu 

novo observatório espacial. 

 Luneta.................. R$ 500,00 

 Telescópio.............R$ 29490,00 

 Radiotelescópio....R$ 54784,00 

 Refletores.............R$ 4358,00 

 Computador.........R$6868,00 

a) Quanto Maurício gastou comprando estes equipamentos? 

b) Ele dividiu o pagamento em 6 parcelas. Qual foi o valor de cada parcela? 

 

5. Uma fábrica de telescópios transporta seus produtos para a loja em caminhões. 

Em cada viagem são transportados no máximo 35 telescópios. Para entregar 

2000 telescópios quantas viagens serão necessárias? 

 

6. O salário de um astrônomo é de R$8.153,44. Observe os gastos mensais deste 

profissional. 

 Prestação da casa.........................R$ 2.128,00 

 Água..............................................R$ 380,00 

Mercúrio 57.910.000 Cinquenta e sete milhões, novecentos e dez mil  

Vênus 108.200.000  

Terra 149.600.000  

Marte 227.940.000  

Júpiter 778.330.000  

Saturno 1.429.400.000  

Urano 2.870.990.000  

Netuno 4.504.300.000  
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 Luz.................................................R$ 333,00 

 Internet.........................................R$ 217,00 

 Alimentação..................................R$ 2.018,00 

 Lazer..............................................R$ 800,00 

 Educação.......................................R$ 1.118,00 

 Vestuário.......................................R$ 350,00 

a) Quanto lhe sobra para os demais gastos? 

 

7. Uma pequena fábrica produz 36 refletores por dia em 8 horas de trabalho, de 

segunda a sexta feira. Aos sábados está produção vai para a metade, pois os 

funcionários trabalham apenas na parte da manhã. Domingo é dia de descanso. 

Quantos refletores são montados em uma semana? 

 

8. Arme e efetue: 

a) 784 x 32= 

b) 456 x 57= 

c) 375 x 46= 

d) 134 x 29= 

e) 3.886 : 29= 

f) 9.912 : 83= 

g) 4.554 : 9= 

 

PORTUGUÊS 

Objetivo: Ler, ouvir e interpretar textos informativos; Identificar a Terra como o planeta 

em que vivemos e que está inserido no sistema Solar; Reconhecer os movimentos de 

Rotação e Translação da Terra; Relacionar as Estações do Ano com o movimento de 

translação, o dia e a noite, com o movimento de Rotação. 

 

Atividade 1 de Língua Portuguesa: Texto Informativo 

O Sistema Solar 

      O Universo é um imenso conjunto de astros que existem no espaço. 

 A terra, o planeta em que vivemos é um pequeno ponto girando nessa 

imensidão que é o universo. Assim como a Terra, todos os planetas tem forma redonda 

e realizam dois movimentos que são: Rotação e Translação. 

 No movimento de Rotação, o planeta gira em volta de si mesmo e demora vinte 
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e quatro horas, ou seja, um dia inteiro. 

No movimento de Translação, a Terra gira em torno do sol e demora 365 dias e 

6 horas, ou seja, 1 ano. E esse caminho que a Terra percorre em volta do sol, chama-se 

órbita (trajetória que um astro realiza em torno de outro). 

  A Terra girando em torno do sol, ora se aproxima desse, ora se afasta. É por causa 

desse movimento que se dá origem as quatro estações do ano que são: Primavera, 

Verão, Outono e Inverno. 

     Dentro do universo está a nossa galáxia, a via láctea e dentro desta está o Sistema 

Solar. 

O Sistema Solar é um conjunto de planetas incluindo a Terra e todos eles orbitam 

o sol e são compostos por oito planetas, são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, 

saturno, Urano e Netuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/planetas-do-sistema-solar/ 

 

O Sol é nossa estrela mais próxima, é o centro do nosso sistema solar. 

 Satélites naturais: Luas 

 Satélites artificiais : telefonia e tv a cabo 

 Cometas: são corpos celestes que giram em torno do sol 

 Asteroides: São corpos rochosos e metálicos que possuem órbita definida ao 

redor do sol 

 Constelações: agrupamentos aparentes de estrelas. 
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   Existem dois tipos de corpos celestes: Os que possuem luz própria, como as 

estrelas e os que não possuem luz própria como os planetas. Para observar o espaço, o 

homem criou vários instrumentos como: lunetas, telescópio, planetário, naves 

espaciais, microscópio, periscópio etc. 

         Nos dias atuais, a tecnologia permite observar o céu com detalhes seja para 

estudos sobre o Universo ou apenas para localizar as constelações e os astros. 

Aplicativos de Astronomia estimulam o conhecimento dos céus e permitem localizar 

corpos celestes no espaço. 

 

Após a leitura do texto informativo, registre as questões e responda em caderno: 

1. Qual o nome do nosso planeta? 

2. Como são chamados os movimentos dos planetas? 

3. Quantos e quais são os planetas que compõem o Sistema Solar? 

4. Observe a imagem no texto e escreva qual o planeta mais próximo do sol? 

5. E qual o mais distante? 

6. A Terra fica entre quais planetas? 

7. Quais são as quatro estacoes do ano? 

8. Em qual estação do ano estamos? 

 

9. Vamos estudar um pouco de Gramatica 

 Sinônimos: São palavras que possuem o mesmo significado ou significados 

parecidos. EX: iguais- idênticos 

a) Escreva o sinônimo das palavras abaixo: 

 Lindo -  

 Morar -  

 Contente -  

 Guloso -  

 Macio -  

 Feliz - 

Antônimos: São palavras que tem o sentido contrário. EX: alegre -triste 

b)  Agora dê os Antônimos: 

 Claro -  

 Sorrir - 

 Encontrar - 

 Corajoso - 
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 Noite - 

 Barulho - 

 Difícil - 

 Obediente – 

 

10.  Conforme estudado em sala de aula, vamos relembrar, quando devo usar as 

palavras: por que, porque, por quê, porquê. 

 

 Por que: Equivale a "razão", por que "motivo", geralmente é usado no início de 

uma pergunta. EX: Por que você está triste? 

 Porque: Uma explicação ou causa de alguma coisa. Em geral é usado no início 

de uma resposta. EX: Porque você não me deixa jogar? 

 Por quê: Também equivale a " por que razão, por que motivo", mas é usado no 

final de frases interrogativas. EX:  Você está triste por quê? 

 Porquê: É sinônimo de " motivo" ou "razão". Nesse caso, é um substantivo e é 

acompanhado do artigo O. EX: Eu não sei o porquê da tristeza dela. 

Agora copie as frases em seu caderno utilizando: por que, porque, por quê ou porquê 

corretamente: 

a) Estamos felizes ____________compramos uma casa nova. 

b) Mariana não veio brincar____________? 

c) O atleta se saiu mal na prova____________não se preparou devidamente. 

d) Não sei o ____________de tanta reclamação. 

e)  ____________ nossa turma não vai ao passeio da escola? 

f) ____________você perdeu o jogo? 

g) Ninguém sabe o ____________ das brigas entre você e se amigo. 

 

CIÊNCIAS/HISTÓRIA/GEOGRAFIA 

Atenção! As atividades de ciências, história e geografia, que precisam ser realizadas 

no caderno estão marcadas com uma seta como essa  

 

Objetivo: Estudar o Sistema Solar. 

             Atividade 1: Registre em seu caderno todas as informações abaixo: 

          O Sistema Solar é um conjunto de planetas, cometas, planetas-anões, asteroides e 

outros corpos celestes que orbitam em torno do Sol, que é uma estrela. Além da Terra, 

os outros sete planetas que fazem parte desse sistema são: Mercúrio, Vênus, Marte, 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.  A galáxia que se localiza o Sistema Solar é chamada 
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de Via Láctea, nela existem outros sistemas como o nosso, com estrelas, planetas e 

outros corpos celestes, o conjunto de galáxias formam o universo. 

A origem do Sistema Solar 

O Sistema Solar formou-se há cerca de 4,7 bilhões de anos atrás, muito tempo, 

não é? Mas essa origem ainda é questionada e a cada estudo novas teorias vão surgindo, 

já que não há uma teoria que satisfaça inteiramente todas as questões da formação do 

Sol e dos planetas. Entretanto, atualmente, há uma teoria mais aceita entre a 

comunidade científica e astronômica: a teoria da nebulosa solar. Essa teoria foi 

formulada inicialmente no ano de 1644 e em 1775 e em 1796 por estudiosos europeus.  

A teoria final supunha que o Sol se formou a partir da rotação de uma nuvem que ao 

receber a influência da gravidade, aumentou sua velocidade entrando, então, em 

colapso.  Assim, o Sol formou-se devido à concentração dessas “nuvens” e os planetas 

formaram-se a partir dos dela após a criação do Sol... Complexo, não é? Mas o que é 

importante aprendermos agora é que segundo esta teoria, o Sol e os planetas são 

formados de uma mesma energia que ao entrarem em contato com a gravidade, 

aumentaram a velocidade transformando no que conhecemos hoje os corpos celestes. 

 
 Acredita-se que o Sistema Solar tenha surgido a partir do colapso de uma nebulosa 

                         

          Ainda sobre essa teoria, os planetas que se formaram nas regiões mais externas, 

onde a temperatura é menor e as substâncias da nuvem se condensaram isso é viraram 

gases, já os planetas formados em regiões mais internas, onde a temperatura é maior 

essas substâncias se perderam isso explica a classificação dos planetas em gasosos 

(exemplo: Júpiter, Saturno e Urano) e rochosos (Terra e Marte). 
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O Sistema Solar é composto por oito planetas e localiza-se na Via Láctea 

 

Curiosidades 

 No máximo duas horas antes de o Sol nascer ou duas horas antes de o Sol se 

pôr, é possível avistar Mercúrio a olho nu; 

 Um dia em Vênus é maior que um ano na Terra; 

 Em Marte, há diversos vulcões inativos. O maior deles é conhecido como 

Olympus Mons; 

 Em 1971, foi colocada na órbita de Marte a sonda Mariner, que fez fotos da 

superfície do planeta, mostrando detalhes de até um quilômetro; 

 Júpiter possui mais de 60 satélites naturais de pequenas dimensões; 

 Saturno possui cerca de 60 luas; 

 A presença de metano na atmosfera de Netuno lhe confere a cor azulada. 

 Embora Mercúrio esteja mais perto do Sol, ele não é o mais quente. Vênus é 

quem ocupa esse posto, uma vez que possui uma atmosfera composta por 

CO2, que cria uma espécie de efeito estufa no planeta, elevando sua 

temperatura a mais de 460ºC. 

Fontes: Imagens e texto https://brasilescola.uol.com.br/geografia/sistema-

solar.html  Adaptação Prof. Itamar. 
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Atividade 2 
Mapa Mental do Sistema Solar 

A imagem abaixo, é uma forma de se estudar os planetas chamada “Mapa 
Mental”, nela, podemos encontrar várias informações  e imagens sobre o Sistema 
Solar”, crie um  mapa como esse em seu caderno, com todas as informações que você 
achar necessárias, lembre-se de fazer o Sol e os demais planetas, você pode usar a 
imagem abaixo como fonte de pesquisa e base para a criação do seu mapa. 
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Atividade 3 
A teoria aqui em casa é... 
Como vimos no texto “A origem do sistema solar”, são diversas as teorias sobre o 
surgimento do universo, dos planetas, do Sol, etc. Converse com as pessoas de sua casa 
e registre em seu caderno em quais teorias elas acreditam, pode ser qualquer teoria, 
científicas, religiosas, etc.., você pode começar a conversa perguntando: “como 
surgiram os planetas?” 
 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  
 
Coloque a data no seu caderno, a matéria Educação Física e o nome do professor 

Evanir, copiem no caderno para futuras consultas. 

Semana 3: Essa semana vamos aprender a calcular um cardápio individual utilizando a 

pirâmide dos alimentos e utilizando as mãos (atividades das semanas anteriores), mas 

lembrem-se as mãos devem estar sempre bem limpas e higienizadas, para calcular as 

porções. 

Sendo assim precisamos de cinco refeições a serem feitas por dia, para que 

possamos ter nossa saúde e imunidade sempre em alta, principalmente nessa fase que 

estamos passando, então vamos preparar nossas refeições, de acordo com a pirâmide 

dos alimentos e a usarmos as mãos como forma de calcularmos nossas porções diárias 

de alimentos individualmente, observando os horários de cada refeição de acordo com 

o horário em que se levanta e o horário em que se dorme.  

 

mailto:emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 
AV. FUNDIBEM, 670 – JARDIM CASA GRANDE – DIADEMA- SP, 09961-390 

TEL: 4044-5138 – E-MAIL: emsagradocoracao@educacao.diadema.sp.gov.br 

 

Fonte: http://www.tudoporemail.com.br/content.aspx?emailid=12299 acesso: 

24/04/2020 hora 10:00 

A partir da sugestão coloque os horários e os alimentos em cada refeição.  

1ª refeição (café da manhã ou desjejum): 

2ª refeição (lanche da manhã): 

3ª refeição (almoço): 

4ª refeição (lanche da tarde): 

5ª refeição (jantar): 

 

ARTE 

TÍTULO: QUAL MÚSICA VOCÊ ESCUTA? 

OBJETIVO:  

 REFLETIR SOBRE REPERTÓRIO MUSICAL 

 AMPLIAR O REPERTÓRIO MUSICAL 

 APRENDER A OUVIR/APRECIAR MÚSICAS DIVERSAS 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

 REFLETIR SOBRE A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA EM NOSSAS VIDAS. 

 DESENVOLVER A CRIATIVIDADE E COORDENAÇÃO MOTORA. 

 OBSERVAR O QUE ESTAMOS ESCUTANDO. 

INTRODUÇÃO: 

OLÁ TUDO BEM?  

 É COM MUITA DEDICAÇÃO, CARINHO E PRIVILÉGIO QUE DESENVOLVEMOS E 

ENCAMINHAMOS ESTA PROPOSTA PEDAGÓGICA PARA VOCÊ. 

 ESTA PROPOSTA CONTEMPLA A FLEXIBILIZAÇÃO E PODE SER MEDIADA JUNTO 

AO ESTUDANTE POR QUALQUER PESSOA. 

 FOI ELABORADA PENSANDO EM MATERIAIS DE FÁCIL ACESSO E DO COTIDIANO 

PARA QUE NÃO PRECISEM COMPRAR ITENS, OU QUE NECESSITEM DA UTILIZAÇÃO DE 
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EQUIPAMENTOS COMO IMPRESSORA E O ACESSO DE SITES OU SERVIÇOS DE DIFÍCIL 

ACESSO. 

OLÁ VAMOS CRIAR NOSSO TRABALHO ARTÍSTICO!  

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS 

 

VOCÊ VAI PRECISAR DE: “DEVE SER FEITO PREFERENCIALMENTE” 

SUPORTE: SULFITE TAMANHO A4 (21 CM X 29,7 CM) OU QUALQUER PAPEL BRANCO 

PRÓXIMO A ESTE FORMATO. 

INSTRUMENTOS ARTÍSTICOS: LÁPIS OU LAPISEIRA SIMPLES, BORRACHA, LÁPIS DE COR.  

OPCIONAIS: GIZ DE CERA, CANETA HIDROCOR ‘’CANETINHA”, FOLHAS COLORIDAS PARA 

COLAGEM, TINTA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL NAS CORES CITADAS. 

OBSERVAÇÃO: UTILIZE A CRIATIVIDADE CASO QUEIRA E TENHA EM CASA MISTURE OS 

MATERIAIS ARTÍSTICOS SÓ NÃO SE ESQUEÇA DAS INSTRUÇÕES DA PROPOSTA. 

 

INSTRUÇÕES: 

  ARTE CONTÉM A LINGUAGEM “MÚSICA” QUE DESENVOLVE NOSSO INTELECTO 

E TAMBÉM NOSSA CRIATIVIDADE E É ATRAVÉS DELA QUE EXPRESSAMOS NOSSOS 

SENTIMENTOS. 

 MUITOS PROCURAM A MÚSICA COMO PROFISSÃO, PORÉM OBSERVAMOS A 

IMPORTÂNCIA DA MÚSICA COMO “REFÚGIO” E NESTA QUARENTENA É OBSERVADO 

QUE DIVERSAS LIVES FAZEM SUCESSO OU MÚSICAS PARA BRINCARMOS, 

MOVIMENTARMOS E SENTIRMOS MAIS ALEGRES. 

 OS SONS RELAXAM NOSSO CORPO NOS TRAZENDO PRAZER E SATISFAÇÃO 

FAZENDO COM QUE NOSSA QUARENTENA FIQUE MAIS AGRADÁVEL E MENOS 

MONÓTONA. 

 SABER ESCOLHER O QUE ESCUTAR PODE SER TERAPÊUTICO, POIS A MÚSICA NOS 

TRAZ LEMBRANÇAS NOS DEIXANDO FELIZES E ANIMADOS E ATRAVÉS DELA PODEMOS 

FICAR MAIS CALMOS E TRANQUILOS. 
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SEQUÊNCIA DA ATIVIDADE 

AULA1 

1. LER O TEXTO. 

 

2. COM SEU NOME, ANO CICLO E DATA COPIE O ENUNCIADO E RESPONDA AS 

SEGUINTES QUESTÕES: 

 

A) QUAIS MÚSICAS TE DEIXAM ALEGRE E ANIMADO NESTA QUARENTENA? 

 

B) QUAIS MÚSICAS TE DEIXAM MAIS TRANQUILO E RELAXADO? 

 

C) VOCÊ PRESTA ATENÇÃO NAS LETRAS DAS MÚSICAS? POR QUÊ?  

 

D) VOCÊ CONHECE OS INSTRUMENTOS DO QUE ESTA ESCUTANDO?  POR 

QUÊ? 

 

E) EM QUAL MOMENTO VOCÊ ESCUTA ESTAS MÚSICAS E COM QUEM? 

 

F) QUAL MÚSICA VOCÊ NÃO GOSTA? POR QUÊ? 

 

G) CANTE UM TRECHO DA MÚSICA QUE VOCÊ MAIS GOSTA FAZENDO SONS 

COM O CORPO. (BATENDO PALMAS OU OS PÉS, POR EXEMPLO). 

 

AULA2 

 

1. COLOCAR NOME, ANO CICLO E DATA NA FOLHA. PREFERENCIALMENTE SULFITE 

BRANCA. 

 

2. COM O LÁPIS OU LAPISEIRA SIMPLES ESCREVA NA FOLHA UM REFRÃO OU UMA 

FRASE DA SUA MÚSICA FAVORITA. 

 

3. USE A CRIATIVIDADE E JUNTO AO REFRÃO ESCRITO FAÇA UMA 

ILUSTRAÇÃO/DESENHO DA MÚSICA NA FOLHA. NÃO SE ESQUEÇA DE OCUPAR 

TODA A FOLHA. 
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4. CONTORNAR O CINZA DO LÁPIS OU LAPISEIRA E COLORIR TODO O DESENHO SEM 

DEIXAR BRANCO NA FOLHA. 

 

5. FAZER UMA EXPOSIÇÃO EM CASA DO SEU DESENHO PODENDO PENDURAR A 

FOLHA EM UM LOCAL DO SEU AGRADO COMO EM UMA EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA. 

 

6. AGORA BRINQUE QUE VOCÊ É O ARTISTA MOSTRE SEU DESENHO E ESTA 

PROPOSTA PARA ALGUÉM DA SUA CASA E CASO QUEIRA EXPLIQUE COMO FOI 

FEITA E PERGUNTE AS SENSAÇÕES QUE ELA TRÁS. 

 

7. QUANDO RETIRAR O DESENHO EXPOSTO E JUNTO A FOLHA DE QUESTÕES, POR 

FAVOR, GUARDAR EM UMA PASTA, SACO PLÁSTICO, ENVELOPE OU COLAR EM 

SEU CADERNO DE ARTE PARA MONTARMOS UM PORTFÓLIO. 

_______________________________________________________________________ 
 
 

CORREÇÃO 06/04 – 10/04 
 
Gabarito 

 

 Acreditamos que a retomada das atividades para correção é parte muito 

importante da aprendizagem, por isso fizemos esse gabarito para vocês poderem 

corrigir as atividades da semana passada. Caso você tenha alguma dúvida anote em seu 

caderno, em breve estaremos de volta e poderemos tirar todas as dúvidas 

pessoalmente. 

 As respostas estão em vermelho. 

 
MATEMÁTICA 

1. Descubra o número misterioso: Você deve descobrir que número tem que estar 

no lugar do ponto de interrogação “?” para que o resultado da conta esteja certo. 

a) 336 + 284 = 620 

b) 583 + 564 = 1102 

c) 6.301+ 3.728 = 10.029 

d) 17.565 + 472 = 18.037 

e) 1.000 – 300 =700 

f) 1.527 – 712 = 815 

g) 12 X 25 =  300 

h) 1 X 450 = 450 
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2. Descubra o valor de cada figura para chegar ao resultado correto. 

a) 👻 + 👻 + 👻 = 30                                 Fantasma = 10 

b) 👻 + ☠️ + ☠️ = 20                               Caveira = 5 

c) ☠️ + 😰 + 😰 = 9                                   Emoji Assustado = 2 

d) ☠️ + 😰 + 👻 = 17 

 

3. Em uma rua escura e assustadora, todos os dias às 23h e 50 minutos ouve -se um 

grito horripilante. Este mesmo grito é ouvido as 3h e 40 minutos. Qual o intervalo 

entre um grito e o outro? O intervalo é de 3h e 50 min 

 

4. Um homem morreu. Como ele tinha alguns bens, seus filhos receberam a 

herança. 

 Um apartamento valendo 300 mil reais; 

 Um sítio valendo 552 mil reais; 

 Duas poupanças com 249 mil em cada. 

                 Todos os bens foram vendidos e junto com a poupança foram repartidos     

entre os três filhos. Quanto exatamente cada filho recebeu? Cada filho recebeu 450 

mil reais 

5. Carlos está doente. O médico receitou um comprimido de 6 em 6 horas e xarope 

de 4 em 4 horas. A meia noite ele tomou o comprimido e o xarope. Durante o 

dia que horas Daniel voltará a tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo? 

Ao meio dia Daniel tomara o xarope e o comprimido ao mesmo tempo. 

 

 

 

6. Um detetive comprou alguns itens para solucionar alguns mistérios. Veja: 

 Câmera fotográfica R$ 1815,00 

 GPS R$ 250,00 

 Escutas R$ 620,00 

 Disfarces R$ 973,00 

 Maleta R$ 542,00 

Responda: 

a) Qual o valor total da compra? R$ 4.200,00 

b) Ele pagou com o cartão de crédito e parcelou em 6 vezes sem juros. Qual foi 

o valor de cada parcela? R$ 700,00 
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7. Os números abaixo indicam o número aproximado de passageiros que utilizam 

o trem fantasma na Transilvânia.  

 

 

 

 

 

a) Qual o total de passageiros que utilizam o trem na segunda-feira? 

2.860.000 

b) Qual o total de passageiros que utilizam o trem nos outros dias? 

14.290.000 

c) Em que dia da semana houve o maior número de passageiros? 

 sexta-feira 3.170.000 

d) Nessa semana, o movimento foi maior de manhã ou a tarde? 

O maior movimento foi no período da tarde 8.600.000 

 

8. Escreva como se lê os numerais abaixo: 

a) 1.236.765 – Um milhão duzentos e trinta e seis mil setecentos e sessenta e cinco 

b) 4.367.210 – Quatro milhões trezentos e sessenta e sete mil duzentos e dez 

c) 366.166 – Trezentos e sessenta e seis mil cento e sessenta e seis 

d) 819 – Oitocentos e dezenove 

e) 7.365.879.065 – Sete bilhões trezentos e sessenta e cinco milhões oitocentos 

e setenta e nove mil e sessenta e cinco 

 

PORTUGUÊS  
 

1) Qual o gênero textual que você acabou de ler? Conto de mistério 
2) Quantos e quais são os personagens do texto? Os meninos e o médico 

fantasma 
3) Quantos parágrafos tem o texto? 17 parágrafos  
4) Se algum amigo seu te desafiasse assim como na história, você 

aceitaria? Justifique sua resposta (pessoal) 
5) Como os meninos perceberam que o velhinho era um fantasma? 

Quando foram procurar o médico e perceberam que ele não existia. 
6) O médico fantasma é uma história sobre medo, um "conto de 

mistério". Descreva o momento mais assustador da história? Pessoal 
 

 Manhã Tarde 

segunda-feira 1.540.000 1.320.000 

terça-feira 1.410.000 1.560.000 

quarta-feira 1.250.000 1.150.000 

quinta-feira 1.300.000 1.500.000 

sexta-feira 1.570.000 1.600.000 

Sábado 900.000 870.000 

Domingo 580.000 600.000 
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7) Escreva apenas a resposta correta em seu caderno: 
 
a) No início do texto, onde estavam os personagens? 

 Os garotos estavam na escola 

 Os garotos estavam na porta do cemitério 

 Os garotos estavam na varanda da casa de um deles 
 

b)  Por que os garotos decidiram ir ao cemitério? 

 Para acompanhar um enterro 

 Devido uma aposta que fizeram valendo uma bola de futebol 

 Devido uma aposta que fizeram valendo uma bola de basquete 
 

c) O que era necessário para ganhar a aposta? 

 Atravessar a rua e bater a a mão no cemitério 

 Atravessar a rua e chamar pelos fantasmas pelo portão do 
cemitério 
 

10)  Agora separe as sílabas das palavras retiradas do texto e 
classifique-as quanto ao número de sílabas: 

 

 

 

11)  È com m ou n: lembrando que usamosos o m antes de " p" ou 
"b" e o n antes das demais consoantes: 

 

 

 

12) Complete com L, R ou S e descubra palavras conhecidas: 

 

a) a_L_tura b) fó_S_foro c) e_S_trela d) ca_R_tola e) a_L_tar 

f) pa_S_ta g) ca_L_ma h) ca_L_çado i) fo_R_miga j) ca_L_maria 

k) pa_L_mito l) ci_R_co m) ca_L_çada n) cobe_R_to o) ma_L_dade 

p) ho_S_pital q) cá_L_culo r) ma_R_melo s) corone_L_ t) fi_L_tro 

u) sa_L_to v) ba_L_de w) co_R_da x) cu_L_pa y) pa_L_co 

a) mé-di-co b) fi-lho c) ci-da-de d) pai e) con-ver-sa-
vam 

f) fan-tas-ma g) a-pos-tar h) mão i) a-tra-ves-sar j) por-tão 

k) trans-pa-ren-
te 

l) ce-mi-té-rio m) mis-te-ri-o-
sos 

n) me-us o) ca-mi-se-ta 

a) ta_M_pa b) se_N_tado c) te_M_poral d) e_M_pada 

e) de_N_tadura f) co_M_panheiro g) fra_N_go h) esco_N_dido 

i) fa_N_tasma j) ve_N_do   
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ATENÇÃO! 

Na revisão das atividades de 30/03 a 03/04, foi necessário fazer uma 

alteração no gabarito. Confira e corrija sua atividade. 

                ERRADA 
2. Matheus comprou 4 detergentes a R$1,58 cada e 3 esponjas a R$0,98 cada. 

Pagou com uma nota de R$10,00. Qual foi o troco? O troco será de R$0,86. 

 

CORRETA 

  Matheus comprou 4 detergentes a R$1,58 cada e 3 esponjas a R$0,98 cada. 
Pagou     com uma nota de R$10,00. Qual foi o troco? O troco será de R$ 
0,74. 

 
ERRADA 

6. Uma família tem os seguintes gastos com higiene pessoal mensalmente. 

                6 sabonetes-R$1,20 cada 
                4 pastas de dente-R$3,34 cada 
                3 shampoos-R$6,37 cada 
                2 condicionadores-R$4,27 cada 
                1 pote de cotonetes-R$4,23 cada 
Qual o gasto mensal desta família com produtos de higiene pessoal? O gasto mensal 
com produtos de higiene pessoal é de R$56,71. 

 

CORRETA 

Uma família tem os seguintes gastos com higiene pessoal mensalmente. 

                6 sabonetes-R$1,20 cada 
                4 pastas de dente-R$3,34 cada 
                3 shampoos-R$6,37 cada 

 Eram 3 condicionadores-R$4,27 cada 

                1 pote de cotonetes-R$4,23 cada 
Qual o gasto mensal desta família com produtos de higiene pessoal? O gasto mensal 
com produtos de higiene pessoal é de R$56,71. 
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