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EMEB TOM JOBIM 

ATIVIDADE 5  

5ª série A 

 

Prezados estudantes da EJA, 

Desejamos que todos estejam bem! 

 

Os Prefeitos das cidades do Grande ABC analisaram o avanço do 

número de casos da COVID-19 nas sete cidades e decidiram dar 

continuidade ao isolamento social como medida para enfrentar a 

pandemia. 

Segundo o portal de notícias Eagle News(www.eaglenews.com.br) em 

publicação do dia 04/05/2020, o índice de isolamento em Diadema em 

03/05/2020 foi de 64%. 

 

Para evitarmos a contaminação e a doença, precisamos continuar a 

ficar em casa e sair somente quando for extremamente necessário. 

 

As professoras e professores estão muito empenhados em preparar as 

atividades, que continuarão a ser disponibilizadas semanalmente. 

 

As atividades abaixo deverão ser realizadas nos cadernos ou folhas 

avulsas e precisarão ser apresentadas aos professores no retorno 

escolar! 

 

UMA ÓTIMA SEMANA DE APRENDIZAGENS PARA TODOS!!! 

 

http://www.eaglenews.com.br/
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INGLÊS 

ATIVIDADE 5 - 5ª série A 

 

Professor: JOÃO EVANGELISTA 

 

Objetivo:  Reconhecer a importância da Língua Inglesa no mundo e sua influência nos dias 

atuais. 

 

 

Contextualização:  Recordar o tema já discutido em sala de aula.  

 

 

Atividade:  

A atividade desta semana será a CORREÇÃO DA ATIVIDADE 1 (referente à semana de 30/03 

a 03/04 de 2020). A correção está em negrito. 

 

 A Língua Inglesa é hoje uma das línguas mais faladas no mundo. Por ser uma língua 

relativamente simples em relação à outras faladas no mundo, o inglês acaba ocupando o posto 

de idioma mais utilizado no ambiente corporativo das relações internacionais. 

 Além disso, com os crescentes processos de globalização, a Língua Inglesa acabou 

sendo incorporada ao nosso vocabulário, ganhando cada vez mais espaço em nossas vidas, 

através de anúncios, internet, produtos, marcas, e muitas outras formas, influenciando 

diretamente os mais diversos e amplos aspectos em nossas rotinas. 

 Por esses motivos, é natural o protagonismo que este idioma assumiu no mercado de 

trabalho e em nossas vidas na atualidade.  

 

Questões: 

1- A Língua Inglesa é uma das línguas mais faladas no mundo? 

( x ) Sim 

(    ) Não   
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Justifique sua resposta: A maioria dos países usa o inglês para exportação de mercadorias, 

sendo o dólar a moeda de uso internacional. 

 

2- Cite alguns países que utilizam a Língua Inglesa: 

Resposta: EUA, Inglaterra, Canadá, África do Sul, Nigéria, Guiana, Bahamas etc. 

 

 

3- Em quais situações ou locais no seu dia a dia você se depara com palavras de origem inglesa? 

Resposta: Nas empresas de entregas como a palavra “delivery”, nas academias com a 

palavra “fitness”, Shopping Centers (significa “centro de compras”), falar em OFF que 

significa “microfone desligado”, o tão famoso “Call Center” significa “Centro de 

chamadas telefônicas” 

 

 

Descreva um exemplo de uma dessas situações: 

Resposta: Por exemplo quando nós vamos ao shopping center, muitas placas e produtos 

estão com o nome em inglês. Quando se fala 30% OFF, significa 30% de desconto no 

produto. 
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GEOGRAFIA 

ATIVIDADE 5 - 5ª série A 

 

Professor: EDVANILTON MARQUES BASTOS 

Objetivo: 

Estabelecer relações entre a classificação das paisagens, clima, vegetação e hidrografia do 

Brasil. 

Contextualização: Relacionar fenômenos naturais e fatos políticos na análise geográfica. 

Observar a ação do homem nas alterações das paisagens, hidrografia etc. 

 

GEOGRAFIA DO BRASIL 

Relevo 

O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma: 

• Planalto: formado a partir de erosões eólicas (pelo vento) ou pela água; 

• Planície: como o próprio nome já diz, são áreas planas e baixas; 

          As principais planícies brasileiras são as planícies Amazônica, do Pantanal e Litorânea; 

• Depressões: resultado de erosões. 

Clima 

São todas as variações do tempo de um lugar. 

Através do conceito de massas de ar, podemos entender todas as mudanças no  

comportamento dos fenômenos atmosféricos, pois elas atuam sobre as temperaturas e índices 

pluviométricos nas várias regiões do Brasil.  

Existem massas de ar polares, equatoriais, oceânicas e continentais. 

Existe uma certa movimentação de massas onde cada uma vai empurrando a outra, passando 

a ocupar o seu lugar. Toda essa dinâmica é responsável pelas alterações do tempo de uma 

determinada região. 

Quando duas massas de ar se encontram temos o que chamamos de frente. 

No território brasileiro ocorrem as seguintes massas de ar: 

• MASSA EQUATORIAL ATLÂNTICA (mEa): quente e úmida; 

• MASSA EQUATORIAL CONTINENTAL (mEc): quente e muito úmida; 

• MASSA TROPICAL ATLÂNTICA (mTa): quente e úmida; 

•  MASSA TROPICAL CONTINENTAL (mTc): quente e seca; 

• MASSA POLAR ATLÂNTICA (mPa): fria e úmida. 

https://www.infoescola.com/biomas/pantanal/
https://www.infoescola.com/meteorologia/massas-de-ar/
https://www.infoescola.com/fisica/temperatura/
https://www.infoescola.com/geografia/regioes-do-brasil/
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OS CLIMAS DO BRASIL 
 

Clima Equatorial (úmido e semiúmido): quente e úmido. 

• Pouca variação de temperatura durante o ano; 

• Compreende a Amazônia brasileira; 

• É um clima dominado pela mEc em quase toda sua extensão e durante todo o ano.  

 

Na parte litorânea da Amazônia existe um pouco de influência da mEa e, algumas vezes durante 

o inverno, a frente fria atinge o sul e o Sudoeste dessa região, ocasionando uma queda da 

temperatura chamada friagem. 

 

Clima Litorâneo Úmido 

• Influenciado pela mTa; 

• Compreende as proximidades do litoral desde o Rio Grande do Norte até a parte 

setentrional do estado de São Paulo. 

Clima Tropical (alternadamente úmido e seco). 

• É o clima predominante na maior parte do Brasil; 

• É um clima quente e semiúmido com uma estação chuvosa (verão) e outra seca (inverno). 
 
Clima Semiárido 

• Sertão do nordeste; 

• Clima quente mais próximo do árido; 

• As chuvas não são regulares e são mal distribuídas. 

 

Clima Subtropical 

• Abrange a porção do território brasileiro ao sul do Trópico de Capricórnio; 

• Predomina a mTa, provocando chuvas abundantes, principalmente no verão. No inverno 

há o predomínio das chuvas frontais; 

• Apesar de chover o ano todo, há uma maior concentração no verão. 

 

HIDROGRAFIA 

Características da Rede Hidrográfica Brasileira: 

• Rica em rios e pobre em lagos; 

• Os rios brasileiros dependem das chuvas para se “alimentarem”. O Rio 

Amazonas, embora precise das chuvas, ele também se alimenta do derretimento da neve 

da Cordilheira dos Andes, onde nasce; 

• A maior parte dos rios é perene (nunca seca totalmente); 

• As águas fluviais desaguam no mar, porém podem desaguar também em depressões no 

interior do continente ou se infiltrarem no subsolo; 

• A hidrografia brasileira é utilizada como fonte de energia (hidrelétricas) e muito pouco para 

navegação. 

https://www.infoescola.com/geografia/climas-do-brasil/
https://www.infoescola.com/geografia/clima-equatorial/
https://www.infoescola.com/rio-grande-do-norte/
https://www.infoescola.com/geografia/clima-tropical/
https://www.infoescola.com/brasil/
https://www.infoescola.com/geografia/clima-semiarido/
https://www.infoescola.com/geografia/clima-subtropical/
https://www.infoescola.com/geografia/chuva-frontal/
https://www.infoescola.com/geologia/cordilheira-dos-andes/
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BACIAS HIDROGRÁFICAS 

É a área compreendida por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. 

Principais Bacias Hidrográficas do Brasil: 

• Bacia Amazônica: considerada a maior do planeta, ela abrange na América do Sul, uma 

área de 6 milhões de km. 

• Bacia do Tocantins: ocupa quase 10% do território nacional. É a maior bacia localizada 

inteiramente dentro do território brasileiro. 

• Bacia do São Francisco: também é totalmente brasileira, juntamente com a Bacia do 

Tocantins. 

• Bacia do Paraná: essa bacia é usada na construção de usinas hidrelétricas, dentre 

elas, Furnas, Marimbondo e a maior hidrelétrica do mundo – Itaipu – (entre o Brasil e 

Paraguai). 

• Bacia do Uruguai: apesar de não ser muito usada para a fabricação de usinas 

hidrelétricas, podemos destacar as 

usinas Garibaldi, Socorro, Irai, Pinheiro e Machadinho. 

• Bacias Secundárias: formada por rios que não pertencem a nenhuma bacia principal, 

porém foram reunidas em 3 grupos de bacias isoladas devido a sua localização: 

• Bacia do Norte-Nordeste; 

• Bacia do Leste; 

• Bacia do Sudeste-Sul. 

VEGETAÇÃO 

Vários fatores como luz, calor e tipo de solo contribuem para o desenvolvimento da vegetação 

de um dado local. 

A Floresta Amazônica 

• Milhares de espécies vegetais; 

• Não perde suas folhas no outono, ou seja, está sempre verde; 

• É dividida em 3 tipos de matas: Igapó, Várzea, Terra Firme; 

• Vive do seu próprio material orgânico; 

• A fauna é rica e variada; 

• Espécies ameaçadas: mogno (tipo de madeira) e a onça-pintada; 

• Desmatamento da Amazônia. 

A Mata Atlântica 

• É menos densa que a Floresta Amazônica; 

• Quase 100% dela já foi destruída, porém antes podíamos encontrar o pau-brasil, 

o cedro, a peroba e o jacarandá (leia mais sobre o desmatamento da Mata Atlântica); 

https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-hidrografica/
https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-amazonica/
https://www.infoescola.com/geografia/america-do-sul/
https://www.infoescola.com/hidrografia/bacia-do-uruguai/
https://www.infoescola.com/biomas/floresta-amazonica/
https://www.infoescola.com/biomas/igapo/
https://www.infoescola.com/biomas/varzea/
https://www.infoescola.com/mamiferos/onca-pintada/
https://www.infoescola.com/geografia/desmatamento-da-amazonia/
https://www.infoescola.com/biomas/mata-atlantica/
https://www.infoescola.com/historia/exploracao-do-pau-brasil/
https://www.infoescola.com/plantas/cedro/
https://www.infoescola.com/geografia/desmatamento-da-mata-atlantica/
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• Os micos-leões, a lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra e a arara-azul-pintada são 

originários da Mata Atlântica, porém estão ameaçados de extinção. Vivem ainda na mata 

os gambás, os tamanduás, a preguiça, mas estão fora do perigo das extinção. 

•Em razão da Mata Atlântica ter sido muito utilizada no passado para a fabricação de 

móveis, hoje calcula-se que apenas 5% de sua área ainda permaneça. 

Caatinga 

• Vegetação típica do clima semiárido do sertão nordestino; 

• Vegetação pobre, com plantas que são adaptadas à aridez, são as chamadas plantas 

xerófilas (mandacaru, xiquexique, faveiro), elas possuem folhas; 

• Atrofiadas, caules grossos e raízes profundas para suportar o longo período de estiagem; 

• Arbustos e pequenas árvores (juazeiro, aroeira e braúna) também fazem parte da 

paisagem. 

Mata de Araucária 

• Corresponde às áreas de clima subtropical, é uma mata homogênea, pois há o predomínio 

de Pinheiros, erva-mate, imbuia, canela, cedros e ipês; 

• Quanto à fauna, destacam-se a cutia e o garimpeiro (espécie de ave). 

Cerrado 

Típica da região Centro-Oeste do Brasil, é formado por plantas tropófitas, ou seja, plantas 

adaptadas a uma estação seca e outra úmida. Há também o predomínio de arbustos com galhos 

retorcidos, cascas grossas e raízes profundas, para ajudar a suportar o período de seca. 

Quase 50% da vegetação dos cerrados foi destruída devido ao crescimento da agropecuária no 

Brasil. O cerrado é cortado por 3 grandes bacias hidrográficas (Tocantins, São Francisco e Prata) 

contribuindo muito para a biodiversidade da região que é realmente surpreendente, por 

exemplo, existem mais de 700 espécies de aves, quase 200 espécies de répteis e mais de 190 

mamíferos. 

Pantanal 

Vegetação heterogênea: plantas higrófitas (em áreas alagadas pelo rio) e plantas xerófilas (em 

áreas altas e secas), palmeiras e gramíneas. 

O Pantanal sofre a influência de vários ecossistemas (cerrado, Amazônia, charco e Mata 

Atlântica), ou seja, o Pantanal é a união de diferentes formações vegetais. 

Por causa da sua localização e também devido às temporadas de seca e cheia com altas 

temperaturas, o Pantanal é o local com a maior reunião de fauna do continente americano, 

encontramos jacarés, araraunas, papagaios, tucanos e tuiuiú. 

Quase todas as espécies de plantas e animais dependem do fluxo das águas. Durante um 

período de 6 meses (de outubro a abril) as chuvas aumentam o volume dos rios que inundam a 

planície.  Por esta razão, muitos animais buscam abrigo nas terra “firmes” ocupando todas as 

áreas que não foram inundadas, assim vários peixes se reproduzem e as plantas 

aquáticas entram em processo de floração. 

https://www.infoescola.com/mamiferos/mico-leao-dourado/
https://www.infoescola.com/mamiferos/lontra/
https://www.infoescola.com/mamiferos/tatu/
https://www.infoescola.com/aves/arara-azul/
https://www.infoescola.com/mamiferos/gamba/
https://www.infoescola.com/mamiferos/tamandua-bandeira/
https://www.infoescola.com/mamiferos/bicho-preguica/
https://www.infoescola.com/biomas/caatinga/
https://www.infoescola.com/plantas/mandacaru/
https://www.infoescola.com/plantas/caule/
https://www.infoescola.com/biomas/mata-de-araucarias/
https://www.infoescola.com/plantas/erva-mate/
https://www.infoescola.com/plantas/canela/
https://www.infoescola.com/geografia/regiao-centro-oeste/
https://www.infoescola.com/geografia/cerrados/
https://www.infoescola.com/geografia/biodiversidade/
https://www.infoescola.com/plantas/gramineas/
https://www.infoescola.com/biologia/ecossistema/
https://www.infoescola.com/repteis/jacare/
https://www.infoescola.com/aves/papagaio-verdadeiro/
https://www.infoescola.com/aves/tucano/
https://www.infoescola.com/aves/tuiuiu/
https://www.infoescola.com/biologia/plantas-aquaticas/
https://www.infoescola.com/biologia/plantas-aquaticas/
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Quando as chuvas começam a parar (entre junho e setembro), as águas voltam ao seu curso 

natural, deixando no solo todos os nutrientes necessários que fertilizarão o solo. 

Os Campos 

• Vegetação rasteira e está localizada em diversas áreas do Brasil; 

•  A paisagem é marcada pelos banhados (ecossistemas alagados); 

• Predomínio da vegetação de juncos, gravatas e aguapés que propiciam um habitat ideal 

para as várias espécies de animais (garças, marrecos, veados, onças-pintadas, lontras 

e capivaras). 

De todos os banhados, o banhado do Taim, considerado ótimo para a pastagem rural, é o mais 

importante, devido à riqueza do seu solo. 

Vegetações Litorâneas 

São características das terras baixas e planícies do litoral. 

Formam vários tipos de vegetação: mangues ou manguezais, a vegetação de praias, a 

vegetação das dunas e a vegetação das restingas. 

 

www.infoescola.com.br - acesso em 06/05/2020 

 

Atividade: 

Considerando o texto acima, copie as questões e responda em seu caderno: 

 

1ª) Assinale a alternativa correta: 

O relevo brasileiro pode ser classificado da seguinte forma: 

a) (   ) Planalto, planície e depressões. 

b) (   ) Hidrográficas, relevo e clima. 

c) (   ) Vegetação, massa de ar e regiões. 

d) (   ) Clima, vegetação e planície. 

 

2ª) As principais planícies brasileiras são: 

a) (   ) Central, equatorial e Oceânica. 

b) (   ) Amazônica, do pantanal e litorânea. 

c) (   ) Leste, Oeste, Norte e Sul. 

d) (   ) Continente, Planalto e baixada.. 

 

3ª) Como podemos classificar as massas de ar? 

a) (   ) Semiárida, tropical, equatorial e subtropical 

b) (   ) Baixa, média, fria e quente. 

c) (   ) Polares, equatoriais, oceânicas e continentais. 

d) (   ) Forte, fraca, úmida e seca. 

 

https://www.infoescola.com/geografia/campos/
https://www.infoescola.com/mamiferos/capivara/
https://www.infoescola.com/geografia/mangues-manguezal/
https://www.infoescola.com/biomas/restinga/
http://www.infoescola.com.br/
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4ª) Em qual região do Brasil predomina o clima semiárido? 

a) (   ) Sertão do Nordeste. 

b) (   ) Região do Pantanal. 

c) (   ) Região amazônica. 

d) (   ) No cerrado brasileiro. 

 

5ª) O Rio Amazonas, embora precise das chuvas, ele também se alimenta do derretimento da 

neve de qual cordilheira? 

a) (   ) Do Himalaia. 

b) (   ) Dos Alpes. 

c) (   ) Do Saara. 

d) (   ) Dos Andes. 

 

6ª) Qual dessas Bacias Hidrográficas é considerada a maior do mundo? 

a) (   ) Do Nilo. 

b) (   ) Do Congo. 

c) (   ) Amazônica. 

d) (   ) Do Eufrates. 

 

7ª) O cerrado é uma vegetação típica de qual região brasileira? 

a) (   ) Sul. 

b) (   ) Nordeste. 

c) (   ) Norte. 

d) (   ) Centro-Oeste. 

 

8ª) Qual dessas plantas é típica da vegetação da Caatinga? 

a) (   ) Araucária. 

b) (   ) Mandacaru. 

c) (   ) Erva-mate. 

d) (   ) Caneta. 

 

9ª) A Floresta Amazônica é dividida em três tipos de matas. Quais são? 

a) (   ) Igapó, Várzea e terra firme. 

b) (   ) Terra seca, úmida e tropical. 

c) (   ) Desértica, úmida e tropical. 

d) (   ) Vegetação pobre, pequenas árvores e seca. 

 

10ª) São características das terras baixas e planícies do litoral brasileiro: 

a) (   ) Mangues, vegetação de praias, dunas e restingas. 

b) (   ) Desérticas, cerrado e pantaneira. 

c) (   ) Caatinga, cerrado e amazônica. 

d) (   ) Tropicais, equatoriais e atlântica . 
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CIÊNCIAS 

ATIVIDADE 5 - 5ª série A 

 

Professora: GRAÇA 

Objetivos: 
• Reconhecer a distribuição da água no planeta; 

• Identificar os estados físicos da matéria, reconhecendo que a água muda de estado físico, bem 

como o principal fator que determina essas mudanças; 

• Interpretar o ciclo da água; 

• Entender como se dá a purificação da água; 

• Compreender as relações que o ser humano estabelece com os demais elementos da natureza, 

reconhecendo que ele altera o ambiente e desenvolver atitudes positivas com relação à sua 

preservação. 

 

Contextualização: 
Considerando que o ser humano altera o ambiente e que essas alterações podem levar a 

desequilíbrios, como foi discutido no estudo feito sobre lixo, poluição, contaminação e solo, 

vamos agora analisar a existência da água no nosso planeta, suas características e sua relação 

com a manutenção da vida como um todo. 

 

Descrição da atividade: 
 

UTILIZANDO O TEXTO A SEGUIR, ESTUDE-O CUIDADOSAMENTE E 
 RESPONDA AS ATIVIDADES NELE PROPOSTAS EM SEU CADERNO. 

 
 

ÁGUA 
 
     A água pode ser encontrada: 
 
- Na superfície do planeta: oceanos, rios, geleiras, lagos; ocupa aproximadamente ¾. 
- Nos seres vivos: uma pessoa tem, em média, 70% de água (em 50 kg de peso, 35 kg são água). 
- No subsolo: lençóis de água (freáticos).   
- No ar: nuvens, chuva e invisível como vapor de água. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiwmcWjzaXhAhVUGrkGHbapB-oQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fmathema.com.br%2Faula-fundamental2%2Fagua-no-planeta-2%2F&psig=AOvVaw25hNGVPKd6DYJ0EUX3M5v8&ust=1553888845081690
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5i-7Zg63hAhWFLLkGHUaABqgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.daesbo.sp.gov.br%2Fagua%2F&psig=AOvVaw2-4i6wgq_5lNmbJWU7tLRa&ust=1554143918063810
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM8dqtha3hAhXmFLkGHRAdCfgQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fcienciasnaturaisquintoano.blogspot.com%2F2016%2F04%2Faguas-subterraneas-agua-que-resulta-da.html&psig=AOvVaw2N7s6zsFZ7m7ubd-CR7ooq&ust=1554144411640594
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1. AGORA RESPONDA: Se existe tanta água no planeta, por que se diz que ela pode “acabar”? 
 

 
 
 
 
Composição da água: 
 
Tudo o que existe é formado por partículas extremamente pequenas chamadas átomos. 
Os átomos, que são de vários tipos, podem se reunir formando moléculas. 
A água é uma substância formada por moléculas compostas por um átomo de oxigênio (O) ligado 
a dois átomos de hidrogênio (H). 
Assim, a molécula (e fórmula química) da água é H2O. 
 
 
    
 
 
 
Estados físicos da água: 
 
A matéria pode ser encontrada em três estados físicos: sólido (como gelo, madeira), líquido 
(como água na torneira, suco) e gasoso (como vapor de água, gás oxigênio). 
 
 
 
 

 FORMA VOLUME (espaço ocupado) 

SÓLIDO constante Constante 

LÍQUIDO variável Constante 

GASOSO variável Variável 

 
 
                                                                                                                                       

sólido          líquido       gasoso 
 

 

 

     

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCy9nCjq3hAhXzH7kGHaBkBowQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Ffqdinamicas.blogspot.com%2F2013%2F03%2Fcomo-se-agregam-os-diferentes-estados.html&psig=AOvVaw2c8lbqsXjNSHTg_FWm7GI8&ust=1554146830871380
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiX8eOxja3hAhXcGLkGHSfDDqIQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.universiaenem.com.br%2Fsistema%2Fsearch%2Ftextohtml%2Fef-9-ano%2Fquimica-ef-9-ano%2Fequacoes-quimicas%2Ftexto-equacoes-quimicas&psig=AOvVaw1TwT-cfmKis2xs19CYumgR&ust=1554145812732178
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2.  RESPONDA: Qual é o estado físico? 

a) tijolo =                                                   

b) gás carbônico =                                     

c) leite =                                                     

d) chá = 

e) rocha = 

f) gás nitrogênio = 

 
Mudanças de estado físico da água: 
 
A matéria pode mudar de um estado físico para outro, dependendo, principalmente, de aumento 
ou diminuição da temperatura.   
 
                                    
                                                                                
                                         
 
 
 
 
 
                                                                               esfriando 
 
     
 
 
 Veja os tipos de mudança de estado físico: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. COMPLETE (observando e analisando as duas figuras acima): 
 
 
Fusão: é a mudança de _____________________________ para 
____________________________, com ______________________________ de temperatura. 
 
 
Solidificação: mudança de _____________________________ para 
__________________________, com ______________________________ de temperatura. 
  

 
 

                              esquentando 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fblogdoenem.com.br%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F12%2FOs-estados-da-mat%25C3%25A9ria.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fblogdoenem.com.br%2Fquimica-estado-fisico-materia%2F&docid=wKJzt5pSU0t7DM&tbnid=ITSGNTQS45dxhM%3A&vet=10ahUKEwiFg-fejq3hAhW_GbkGHf3vAaIQMwg7KAEwAQ..i&w=648&h=338&bih=746&biw=1524&q=s%C3%B3lido%20l%C3%ADquido%20e%20gasoso&ved=0ahUKEwiFg-fejq3hAhW_GbkGHf3vAaIQMwg7KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE04-LrLzhAhWhB9QKHWKECw0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpt.slideshare.net%2FThaisEastwoodVaine%2Fmudanas-de-estado-fsico&psig=AOvVaw1Kf3ZBz7YZEM69hV_pNoY6&ust=1554670083206639
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Vaporização: mudança de ________________________ para __________________________ 
, com _______________________________ da temperatura. 
(pode ser lenta e natural chamando-se Evaporação, rápida Ebulição (fervura) e instantânea 
Calefação) 
 
Condensação (=Liquefação): mudança de ______________________para _______________, 
 com ___________________________ da temperatura. 
 
(alguns materiais passam diretamente de sólido para gasoso (ou de gasoso para sólido), como 
por exemplo a naftalina, o que é chamado de Sublimação) 
 
 
4. Escreva no exercício abaixo, qual é a mudança de estado físico (siga o exemplo): 
 
a. água no congelador = solidificação (de líquido para sólido ao esfriar)                                                

b. água fervendo = 

c. roupa secando no varal = 

d. chupando picolé= 

e. pele molhada secando = 

f. produção de sal nas salinas = 

g. gelo derretendo =  

h. poça de água secando =                                                   

i. nuvens = 

j. fazendo sorvete =  

k. gelo no suco = 

l. vidro embaçado = 

m. gotas de água em tampa de panela =             

                 

 
Ciclo da água: 
 
A água está sempre mudando de estado físico e de lugar: com o calor do Sol a água evapora, o 
vapor na atmosfera esfria, condensa e como chuva, passa para a superfície, para o solo e para 
os seres vivos, evaporando novamente. 
 
                                                             ÁGUA NA ATMOSFERA 
 
                                            EVAPORAÇÃO             CONDENSAÇÃO          
 
 
                                                              ÁGUA NA SUPERFÍCIE, 
                                                              SOLO E SERES VIVOS 
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5.  Observe a figura acima e complete corretamente o texto abaixo: 

 
O Sol aquece a superfície do planeta causando a __________________ da água em rios, lagos 

e oceanos. O vapor de água, ao subir na atmosfera, ________________ e 

__________________ originando as nuvens e a chuva. 

Assim, a água retorna à superfície e ao subsolo, de onde voltará à superfície, passando também 

pelo corpo dos ____________________.  

A água, em seu ciclo, está sempre mudando de __________________ e de 

___________________. 
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Água potável (de beber): 

 
- Inodora (sem cheiro) - arejada (com ar) 
- Insípida (sem gosto) - não contaminada (sem agentes causadores de doenças) 
- Incolor (sem cor)                         
- Com sais minerais - não poluída (sem substâncias tóxicas) 
 
Tratamento da água: 

 

- Floculação: formam-se flocos de     

sujeira. 

- Decantação: a sujeira vai para o 

fundo. 

-  Filtração: retira sujeiras menores. 

-  Cloração: mata micróbios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
6. RESPONDA:  O que o tratamento da água busca retirar dela? 
 
 
 
 
Pressão da água: 
 
Pressão é uma força sobre algo. 
A água faz pressão, que é tanto maior quanto mais profundo,  
pela maior quantidade de água. 
 
 
 
 
Distribuição da água: 
 
A água, quando colocada em recipientes que se comunicam, fica na 
mesma altura em todos eles. 
A caixa de água de uma região fica na parte mais alta para que a 
água, através dos encanamentos, possa atingir todas as casas. 
Em cada casa, a caixa de água também fica no lugar mais alto para 
que a água chegue a todas as torneiras. 
 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjUtay0tMvhAhXTD7kGHbbUA_MQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.samaepomerode.com.br%2Findex.php%3Fpg%3D1052&psig=AOvVaw1ZnUSgpiCLNU87rQTbKpbJ&ust=1555187341222912
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi1meijgc7hAhWQJrkGHX_3DHwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.stoodi.com.br%2Fresumos%2Ffisica%2Fhidrostatica%2F&psig=AOvVaw13K20foBFMprlvqUtJi0on&ust=1555277161111374
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Tratamento do esgoto: 

 
A água é separada do lodo, que é a parte pastosa do esgoto, recebe tratamento sendo devolvida 
a rios. 
O lodo também é tratado, por exemplo, em aparelhos chamados biodigestores, onde acaba se 
transformando em gás combustível e adubo. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Responda: O esgoto, devidamente tratado, dá origem a quais produtos? 

 

REFERÊNCIAS: 

Ciências O planeta Terra -Fernando Gewandsznajder -Ed. Ática 
Biologia hoje   vol. 3 - Sérgio Linhares - Fernando Gewandsznajder. Ed. Ática 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

ATIVIDADE 5 - 5ª série A 

 

Professora: MARLUCI 

 

   

Objetivos: 

• Fixar as informações anteriores sobre a frase e os parágrafos na estrutura do texto; 

• Identificar as sílabas como estrutura básica da palavra. 

 

Contextualização: 

Na atividade anterior, estudamos o conceito de fábula, interpretando o texto " A raposa e as 

uvas". Também foram feitos exercícios de ortografia com separação de sílaba e ordem 

alfabética. 

Antes de passarmos para produção autoral de um texto, vamos ter uma nova reescrita de texto 

para tirar as dúvidas sobre a divisão em parágrafos e as frases. Treino ortográfico será também 

assunto desta atividade. 

 

CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES: 

 

Interpretação de texto: “A raposa e as uvas” 

 

1 - b) a parreira era muito alta; 

2 - d) Estão completamente verdes! 

3- Como não conseguiu apanhar as uvas, disse que estavam verdes. 

4 - Quando ouviu um ruído, voltou rápido para abocanhar, pensando que era uva caindo do 
cacho. 
 
5 – a) Quem não tem, despreza o que deseja. 

6 - a) uvas – verdes; 

      b) cachos – lindos; 

      c) latada – alta; 

      d) ruído – pequeno. 
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7 – c) – pa-rrei-ra   A separação correta é par-rei-ra (cada r em uma sílaba) 

8 – Apenas 

      caminho 

      folha 

      fome 

      latada 

      parreira 

      pequeno 

      raposa 

      uvas 

      verdes 

 

 

NOVA ATIVIDADE 

 

1 - Leia a fábula abaixo, copie em seu caderno da forma como está escrita, mesmo sem 

pontuação e parágrafos. 

A lebre e a tartaruga 

Certo  dia  a lebre  que   era  muito  convencida desafiou a tartaruga para  uma  corrida a tartaruga  

começou a  treinar  enquanto a lebre não  fazia nada chegou o dia da corrida  a lebre e a tartaruga 

colocaram-se nos seus lugares  após o sinal  partiram  a tartaruga  começou a correr o mais 

rápido que podia  mas  logo   a lebre a  ultrapassou percebendo  que estava bem distante da sua 

concorrente a lebre  deitou-se e dormiu enquanto      dormia a lebre não percebia que a tartaruga  

já se aproximava  da  linha  de   chegada   quando  acordou  correu desesperadamente   mas   

não   conseguiu    ultrapassá-la  a tartaruga venceu a corrida 

 

Moral da história: Devagar se vai ao longe. 

 

2 - Coloque ponto no final das frases e letra maiúscula no começo de cada uma. 

 

3 - Reescreva o texto, dividindo em 3 parágrafos. 

 

4 – Coloque, por último, vírgula onde achar necessário. Em outro momento estudaremos o uso 

da vírgula. 
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Estudo do texto 

Todo texto narrativo tem: 

- Personagem: quem vive a história; 

- Narrador: quem conta a história; 

- Tempo: quando se desenvolvem os acontecimentos; 

- Espaço ou ambiente: onde acontece a história. 

 

Com estas informações, responda as questões a respeito do texto “A lebre e a tartaruga” 

a) Quem são os personagens do texto? 

 

 

b) Qual é o ambiente da história? 

 

 

 

c) Em quanto tempo acontece a história? 

 

 

Ortografia 

Preste atenção: 

A sílaba é cada parte em que se divide a palavra quando pronunciada, por exemplo, a divisão 

da palavra raposa é ra-po-sa. 

 

A base da sílaba é a vogal, pois não existe sílaba sem ela. Pode ter sílaba sem consoante, mas 

não sem vogal: sa-ú-de 

 

As palavras pela quantidade de sílabas podem ser: 

 

- Monossílabas: tem uma sílaba- mão 

 

- Dissílabas: tem duas sílabas - u-va 

 

- Trissílabas: três sílabas - ca- sa- co 

 

- Polissílabas: mais de três silabas- ca-sa-men-to 
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Agora, com base nas explicações acima, separe as sílabas das palavras e classifique pela 

quantidade: 

 

lebre- 

 

tartaruga- 

 

corrida- 

 

floresta- 

 

uma - 

desesperadamente - 

não - 

 

Referências: 

Fábulas e Contos: caminhos para o aperfeiçoamento da leitura na EJA – Márcia Ruis Alonso Vijcari, artigos 

Brainly.com.br/tarefas, acesso em 05/05/2020  
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MATEMÁTICA 

ATIVIDADE 5 - 5ª série A 

 

Professor: DANIEL 

 

Objetivo: Dar as devolutivas das duas atividades anteriores. 

Contextualização: De acordo com as orientações recebidas, devemos propiciar aos estudantes, 

a autocorreção das atividades desenvolvidas. 

Atividade: Conferir as suas soluções das atividades anteriores com os gabaritos apresentados. 

 

• CORREÇÃO DA ATIVIDADE 3 (referente à semana de 27 a 30 de abril de 2020). 

 

1)       3 0 dias/mês 2)       6 0 min/h 2)      1 8 0 min 3)   2 0 g → 7 7 kcal

       X 1 2 meses           X 3 horas          X 6 0 seg/min    1 0 0 g → ? ? Kcal

          6 0        1 8 0 min       →          0 0 0

    + 3 0 + 1 0 8 0       2 0 g      →   7 7 kcal

       3 6 0 dias/ano    1 0 8 0 0 seg       X 5   X 5   

   1 0 0 g      → 3 8 5 kcal

4)      3 0 m/rolo 5)      3 5 ml 6)      4,6 5 →duas casas decimais       → 2

      X 1 6 rolos       X 6 4 kg          X 4 4 →nenhuma casa decimal →      + 0

      1 8 0       1 4 0       1 8 6 0 2

   + 3 0 + 2 1 0 + 1 8 6 0

      4 8 0 m    2 2 4 0 ml    2 0 4,6 0 →duas casas decimais 

      ou

2,2 4 0 litros  

  

• CORREÇÃO DA ATIVIDADE 4 ((referente à semana de 04 a 08 de maio de 2020). 

 a)   _ 1 5    5 b)  _ 2 1 7 c)   _ 3 6 6

       1 5 3          2 1 3      3 6 6

       0 0     0 0      0 0

d)   _ 4 9 7 e)  _ 3 0 5 f)   _ 4 5 9

        4 9 7           3 0 6           4 5 5

       0 0           0 0           0 0

g)   _ 4 2 6

          4 2 7

          0 0
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HISTÓRIA 

ATIVIDADE 5 - 5ª série A 

Professor: ALEXANDRE 

Objetivo: Dominar o conteúdo escrito e suas informações. 

Contextualização: Conhecer alguns aspectos da Civilização Egípcia. 

A religião exerceu bastante influência na vida do povo do antigo Egito. É ainda um dos aspectos 

dessa grande civilização antiga sob os quais os arqueólogos talvez mais tenham conhecimento, 

devido às já famosas pirâmides, lugar de descanso eterno de importantes faraós, além da grande 

quantidade de múmias encontradas, textos mortuários e similares. 

No antigo Egito, entendia-se que homem e natureza deveriam conviver em harmonia para 

sempre. Seu culto era politeísta (crença em vários deuses, ao invés de um apenas, como na 

religião cristã), onde cada deus atuava em um campo específico da vida dos cidadãos. Havia 

também deuses que combinavam o aspecto de homem e de outros animais, como por exemplo 

Anúbis, retratado com cabeça de chacal e corpo humano. 

 

Atividade:  

Nesta semana, disponibilizarei a CORREÇÃO da ATIVIDADE 1 (referente à semana de 30/03 a 

03/04 de 2020). 

Questões: 

1) Faça em seu caderno o registro do texto acima.  

Vocês devem copiar o texto em seu caderno. 

 

2) Depois procure no dicionário o significado das palavras desconhecidas. 

As palavras que vocês não conhecem devem ser pesquisadas no dicionário ou na 

internet e escritas no caderno com o seu significado. 

 

3) E por fim, escreva que ideia você formou sobre a religião no Egito. 

O texto fala que os egípcios cultuavam a vários deuses e os deuses deles eram pintados 

em paredes com corpo de homem e cabeça de algum tipo de animal. 

O faraó era o rei do Egito e era considerado uma espécie de deus, uma divindade, portanto 

era com base nisso que acreditavam que quando ele morresse o corpo dele deveria ser 

mumificado e enterrado numa pirâmide. 

A ideia de religião politeísta é que poli significa vários e teísta significa deuses, portanto 

os egípcios tinham vários deuses. 

 

Referências: https://www.infoescola.com/historia/religiao-no-antigo-egito/ acesso em 05/05/2020 

https://www.infoescola.com/historia/religiao-no-antigo-egito/
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ARTE 

ATIVIDADE 5 - 5ª série A 

Professora: CONCEIÇÃO 

 

TEMA:  CULTURAS ANCESTRAIS - ARTES INDÍGENAS 

 

OBJETIVOS: 

• Conhecer e valorizar as manifestações artísticas dos povos indígenas brasileiros; 

• Conhecer melhor os grafismos produzidos pelos índios brasileiros nas pinturas corporais 

e outros objetos; 

• Conhecer, reconhecer e valorizar a diversidade de desenhos e significados do grafismo 

indígena; 

• Perceber a identidade indígena como parte integrante e formadora do povo brasileiro; 

• Estabelecer as relações existentes entre os povos indígenas e a sociedade atual.  

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

As atividades propostas ajudam a conhecer e perceber apenas uma pequena parte da arte 

indígena brasileira, mostrando um pouco da produção atual de uma parcela dos indígenas 

brasileiros inseridos na sociedade contemporânea. Esperamos que, com o contato "mais 

próximo", através da indicação e disponibilização de vídeos com imagens reais, eles motivem e 

despertem o interesse dos alunos por esta vasta, rica e diversa, porém, muitas vezes esquecida, 

cultura brasileira.  

 

ATIVIDADE: 

 

Vocês repararam que no grafismo indígena existe uma geometrização e repetição das formas 

e das cores?  

1 - Observe os padrões abaixo e continue reproduzindo-os em folha de sulfite, ou no seu 

caderno de desenho: 
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Créditos da imagem: http://notebookdaprof.blogspot.com/2018/04/atividades-dia-dos-indios-grafismos.html 

2 - Crie seus próprios padrões com inspiração no grafismo indígena em folha de sulfite, 

ou no seu caderno de desenho.  

• Se puder, veja como ficou essa mesma proposta elaborada pelos alunos da rede 

estadual há alguns anos, acessando o link: 

https://photos.app.goo.gl/fDGbJCgeZ2mqKbQk6 - criado em 06 de maio de 2020  

• Para mais inspirações, se puder, assista aos vídeos: 

https://youtu.be/onah4R4uhUE  -  acesso em 06 de maio de 2020 

https://youtu.be/sS_M264u6FA  -  acesso em 06 de maio de 2020 

3 - Agora vamos falar um pouco de moda indígena produzida por uma nativa da tribo Tikuna 

Umariaçu no Amazonas.  Você sabe quem é We'e'ena Tikuna?  

 A artista plástica We'e'ena Tikuna já recebeu diversos prêmios com sua arte e desenvolveu a 

marca que leva seu nome. É palestrante, nutricionista e cantora. As roupas são maravilhosas e 

tem peças masculinas e femininas. Além disso We'e'ena também produz biojóias e peças em 

cerâmica. 

http://notebookdaprof.blogspot.com/2018/04/atividades-dia-dos-indios-grafismos.html
https://photos.app.goo.gl/fDGbJCgeZ2mqKbQk6
https://youtu.be/onah4R4uhUE
https://youtu.be/sS_M264u6FA
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A artista plástica We'e'ena Tikuna - foto: Reprodução /Redes Sociais  

Para saber um pouco mais, se puder, assista ao vídeo: 

https://youtu.be/zD1ElMlfqU4 

• Veja como ficou a proposta de criação com inspiração no grafismo indígena, elaborada pelos 

alunos da rede estadual há alguns anos:  

https://photos.app.goo.gl/YM4ijJf9wCM7UKzu8 

4 - Em meio à pandemia de COVID-19, o Ministério da Saúde está mobilizando a população a 

fabricar as próprias máscaras. Podem ser utilizados materiais encontrados no dia a dia, como 

camisetas ou outras roupas em bom estado de conservação, até tecido não tecido (TNT). 

PROPOSTA:  

● Crie sua própria máscara com inspiração no GRAFISMO INDÍGENA. 

● Faça registros fotográficos e/ou vídeos para futura apresentação. 

● Caso queira, você poderá inserir suas fotos neste link para que possamos apreciar 

juntos: 

https://photos.app.goo.gl/q763zfaBandztKpEAe 

Divirta-se e fique bem!  

BIBLIOGRAFIA: 

http://www.pindorama.art.br/indigena/grafismo-suzane.pdf acesso 05 de maio de 2020.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1168303650180635&id=444653145879026  acesso 06 de maio de 2020. 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://redemanual.com.br/noticias/mulheres-parteiras-mes-cacicas-xams-e-lderes-
indgenas&ved=2ahUKEwi3pI7Xj6DpAhXfIrkGHaadAzkQo7QBMAR6BAgCEAE&usg=AOvVaw2h6JosSwvl8fXrP-e65osh  acesso 06de maio 
2020. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://blog.modacad.com.br/influencias-indigenas-na-
moda/amp/&ved=2ahUKEwj_54zFlqDpAhWQILkGHXlZCiYQFjAMegQIBRAC&usg=AOvVaw0zSG3RlizvZD0POHl9ezL2&ampcf=1  acesso 06 
de maio de 2020. 

https://youtu.be/zD1ElMlfqU4
https://photos.app.goo.gl/YM4ijJf9wCM7UKzu8
https://photos.app.goo.gl/q763zfaBandztKpEA
http://www.pindorama.art.br/indigena/grafismo-suzane.pdf
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1168303650180635&id=444653145879026
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://redemanual.com.br/noticias/mulheres-parteiras-mes-cacicas-xams-e-lderes-indgenas&ved=2ahUKEwi3pI7Xj6DpAhXfIrkGHaadAzkQo7QBMAR6BAgCEAE&usg=AOvVaw2h6JosSwvl8fXrP-e65osh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://redemanual.com.br/noticias/mulheres-parteiras-mes-cacicas-xams-e-lderes-indgenas&ved=2ahUKEwi3pI7Xj6DpAhXfIrkGHaadAzkQo7QBMAR6BAgCEAE&usg=AOvVaw2h6JosSwvl8fXrP-e65osh
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://blog.modacad.com.br/influencias-indigenas-na-moda/amp/&ved=2ahUKEwj_54zFlqDpAhWQILkGHXlZCiYQFjAMegQIBRAC&usg=AOvVaw0zSG3RlizvZD0POHl9ezL2&ampcf=1
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://blog.modacad.com.br/influencias-indigenas-na-moda/amp/&ved=2ahUKEwj_54zFlqDpAhWQILkGHXlZCiYQFjAMegQIBRAC&usg=AOvVaw0zSG3RlizvZD0POHl9ezL2&ampcf=1

