
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA                    5ª SÉRIE A                   5ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos da 5ª série A!  

Sejam muito bem vindos a mais esta aula de Matemática. 

Hoje, resolveremos problemas baseados em algo muito sério: a doação 

de sangue.  

Após resolvermos os problemas, veremos a correção das atividades 

postadas no dia 06 de maio de 2.020. O que vocês não entenderem é para 

perguntar nos plantões.  

Usem a calculadora sempre que preciso e não se desesperem se teve 

algo que vocês não conseguiram fazer: quando retornarmos, daremos um 

jeito!  

Uma ótima semana a todos nós! 

 

Saudades, 

 Professora Janaína,      - maio/2020 

 

AULA 1- correspondente a 3 aulas presenciais 

Objetivos da aula:  

- Resolver problemas dos campos aditivo e multiplicativo que envolvam 

cálculos com números naturais, por meio de estratégias variadas, com 

compreensão dos processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora; 

- Resolver problemas que envolvam a grandeza tempo, sem uso de fórmulas, 

inseridos em contextos oriundos de situações reais. 

 

Atenção: você NÃO PRECISA COPIAR esta parte da aula. Haverá uma 

indicação por parte da professora sempre que a cópia for necessária. 

 

 



ALGUNS FATOS SOBRE A DOAÇÃO DE SANGUE 

 

É comum assistirmos às campanhas de televisão incentivando a doação 

de sangue. Nesta aula aprenderemos alguma coisa sobre a doação, 

resolvendo problemas. Vamos lá? 

No Estado de São Paulo, uma das referências para a doação é a 

Fundação Pró-Sangue/ Hemocentro de São Paulo. Fundada em 1.984, a 

instituição é um dos 5 maiores bancos da América Latina, sendo responsável 

por coletar e processar 11000 bolsas de sangue por mês, atendendo a 100 

instituições públicas da rede estadual de saúde. 

 

Após a leitura, COPIE E RESPONDA as questões a seguir em seu caderno 

de Matemática. (Use a calculadora se necessário): 

 

1) Quantos anos a fundação Pró- Sangue completará em 2020? 

 

2) Suponha que em todos os meses a fundação consiga coletar as 11000 

bolsas de sangue. Nessas condições, quantas bolsas de sangue a 

instituição consegue coletar no período de um ano? (Lembre-se que 1 

ano= 12 meses). 

 

Agora leia um cartaz, que VOCÊ NÃO DEVE COPIAR EM SEU CADERNO,  

sobre doação de sangue que foi tirado do portal da Fundação Fiocruz. 



 

Fonte: FIOCRUZ. Conheça os requisitos necessários para a doação de sangue. Disponível em: 
https://portal.fiocruz.br/noticia/conheca-os-requisitos-necessarios-para-doacao-de-sangue. Acesso em 05 mai. 2020 

 

Depois de ler o cartaz, COPIE E RESPONDA os problemas a seguir em 

seu caderno de Matemática: 

 

3) De acordo com a homepage da Fundação Fiocruz, entre janeiro e 

outubro de 2019, foram coletadas 227 bolsas de sangue.  Usando a 

informação do cartaz, calcule o número máximo de vidas que puderam 

ser salvas com essas coletas. 

 

4) Para resolver este problema, suponha que se faça apenas 1 coleta de 

sangue por dia. Lembrando que entre janeiro e outubro de 2019 tivemos 

um intervalo de 304 dias, calcule o número de dias  em que não foram 

coletadas bolsas de sangue nesse período. (Reveja a quantidade de 

coletas no problema 3). 

 

5) Um dos requisitos básicos para doação de sangue é que a pessoa tenha 

entre 16 e 69 anos, desde que ela tenha doado sangue pela primeira 

antes de completar 60 anos. De acordo com essas informações, no ano 



de 2020, uma pessoa que nasceu em 2007 poderá doar sangue? Por 

quê? 

 

6)  Quem toma a vacina contra a Febre Amarela deve aguardar 4 semanas 

para poder se submeter à doação de sangue. Calcule quantos dias uma 

pessoa que tomou essa vacina deve aguardar para doar sangue. 

(Lembre-se que 1 semana= 7 dias). 

 

7)  Porém, quem contraiu Febre Amarela deve aguardar, após a cura, 6 

meses para voltar a doar sangue. Calcule esse intervalo de tempo em 

dias. (Lembre-se que 1 mês= 30 dias). 

 

8) No Hemocentro de São Paulo, você pode doar, além de sangue, 

plaquetas. Entre uma doação e outra, você deve aguardar por um 

período de 3 dias. Calcule esse intervalo de tempo em horas. (Lembre-

se que 1 dia= 24 horas). 

 

 

Referências Bibliográficas: 

FIOCRUZ. Mitos e verdades sobre a doação de sangue. Disponível em: 

https://portal.fiocruz.br/noticia/mitos-e-verdades-sobre-doacao-de-sangue. 

Acesso em 06 mai. 2020.  

PRÓ-SANGUE. HEMOCENTRO DE SÃO PAULO. Pesquisa geral na 

homepage. Disponível em: 

http://www.prosangue.sp.gov.brduvidas/Default.html. Acesso em 05 mai. 2020 

 

AULA 2- correspondente a 2 aulas presenciais 

Objetivos da aula:  

- Retomar as atividades trabalhadas na semana anterior de modo a refletir 

sobre o que discutimos nas aulas presenciais e nas aulas remotas. 

 



Observação: VOCÊ NÃO DEVE COPIAR NENHUMA PARTE DESTA AULA! 

Ela serve apenas como uma forma de correção das atividades propostas na 

semana anterior. Lembre-se que as dúvidas que surgirem nesta parte também 

devem ser levadas ao nosso plantão. 

 

RETOMANDO AS AULAS ANTERIORES 

 

Na semana passada, aprendemos a fazer duas receitas de sabão 

caseiro com óleo de cozinha usado e aprendemos o que é o dobro, o triplo, o 

quádruplo e o quíntuplo de um número natural. Entre as explicações e as 

receitas, coloquei alguns problemas para você responder. Vamos ver como 

você se saiu?  

 

1) Como queremos fazer o dobro da receita, precisamos ter o dobro da 

quantidade de ingredientes indicada na receita. Para encontrarmos 

essas quantidades, basta multiplicarmos cada uma delas por 2, obtendo: 

4  litros de óleo de cozinha usado e coado; 

1.000 g de soda cáustica; 

4 cocos frescos; 

1.400 ml de água; 

250 ml de álcool. 

 

2) Como 1l = 1.000ml, poderemos dizer que usaremos mais que 1 litro de 

água, (pois 1.400 é maior que 1.000), e menos que 1 litro de álcool, (pois 

250 é menor que 1.000), para dobrarmos a receita. 

 

3) Já para fazermos o triplo da receita original, precisamos ter o triplo da 

quantidade de ingredientes indicada na receita.  Para encontrarmos 

essas quantidades, basta multiplicarmos cada uma delas por 3, obtendo: 

 



6  litros de óleo de cozinha usado e coado; 

1.500 g de soda cáustica; 

6 cocos frescos; 

2.100 ml de água; 

375 ml de álcool. 

 

4) Se para uma receita uso um pote completo com 500g, para três receitas 

precisarei de 3 potes desse tipo. Como cada pote custa 14 reais, para 

saber quanto Isabel gastou, basta multiplicar essa quantia pelo número 

de potes que é 3: 

14X 3= 42 

Portanto, Isabel pagou 42 reais pela soda cáustica. 

 

5) Para sabermos quanto Isabel recebeu de troco, basta subtraímos 42 de 

50: 

50- 42= 8 

Assim, deduzimos que Isabel recebeu 8 reais de troco. 

 

6) Se um 1 kg desse sabão será vendido por 4 reais, para 15 kg teremos 

15 vezes essa quantia, ou seja: 

15X 4= 60  

Logo, o dono da loja pagará 60 reais por essa quantidade de sabão. 

 

7)  Para obtermos o quíntuplo da receita, precisaremos do quíntuplo da 

quantidade de ingredientes indicada na receita. Para conhecermos o 

quanto de ingredientes precisaremos, basta multiplicarmos cada uma 

dessas quantidades por 5, obtendo: 

5 litros de óleo de cozinha usado e coado; 

1.000 ml de água quente; 

1.200 g de soda cáustica 90%. 



8) Como 1kg = 1.000 g, poderemos dizer que usaremos mais que 1 kg de 

soda cáustica, (pois 1.200 é maior que 1.000), para fazermos o quíntuplo 

da receita original. 

 

9) Como em cada prateleira foram colocados 12 pacotes de sabão e, ainda, 

sabendo que há 7 prateleiras, temos que essa quantidade de sabão 

aparecerá 7 vezes na gôndola, ou seja: 

7X 12= 84 

 

Assim, a pessoa colocou 84 pacotes de sabão na gôndola. 

 

10) Como em cada pacote foram colocadas 6 barras de sabão e, de 

acordo com o problema 9, sabemos que foram distribuídos 84 pacotes 

de sabão pelas prateleiras, temos que essa quantidade de sabão foi 

empacotada 84 vezes, ou seja: 

84X 6= 504 

De onde concluímos que ela conseguiu fazer 504 barras de sabão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividades para EJA II, de Língua Portuguesa – 5ª série A 

 

OBJETIVO:  
• Proporcionar aos alunos, a oportunidade de  uma  reflexão sobre a 

valorização dos recursos naturais em nosso planeta. Observando-se 
uma visão “diferente” das nossas. 

  
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

• Infelizmente, presenciamos inúmeras catástrofes naturais, furacões, 
terremotos, maremotos, tsunamis entre outras, que poderiam ser 
evitadas. Quase todos, provocados pelo homem, que vive em busca de 
riquezas em detrimento da destruição dos recursos naturais. Cabe a cada 
um de nós a pergunta: Será que vale a pena??? 

 

O problema ecológico 

 

Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço aéreo da Terra, com certeza 

seus tripulantes diriam que neste planeta não habita uma civilização 

inteligente, tamanho é o grau de destruição dos recursos naturais. Essas são 

palavras de um renomado cientista americano. Apesar dos avanços obtidos, 

a humanidade ainda não descobriu os valores fundamentais da existência. O 

que chamamos orgulhosamente de civilização nada mais é do que uma 

agressão às coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização significa a 

devastação das florestas, a poluição dos rios, o envenenamento das terras e 

a deterioração da qualidade do ar. O que chamamos de progresso não passa 

de uma degradação deliberada e sistemática que o homem vem promovendo 

há muito tempo, uma autêntica guerra contra a natureza. (Afrânio Primo. Jornal 

Madhva (adaptado). 

 

Questões 

 

1) Segundo o Texto III, o cientista americano está preocupado com: 

 

(A) a vida neste planeta. 

(B) a qualidade do espaço aéreo. 

(C) o que pensam os extraterrestres. 

(D) o seu prestígio no mundo. 

(E) os seres de outro planeta. 

 



 

2) Para o autor, a humanidade: 

(A) demonstra ser muito inteligente. 

(B) ouve as palavras do cientista. 

(C) age contra sua própria existência. 

(D) preserva os recursos naturais. 

(E) valoriza a existência sadia. 

 

3) Da maneira como o assunto é tratado no Texto III, é correto afirmar que o 

meio ambiente está degradado porque: 

(A) a destruição é inevitável. 

(B) a civilização o está destruindo. 

(C) a humanidade preserva sua existência. 

(D) as guerras são o principal agente da destruição. 

(E) os recursos para mantê-lo não são suficientes. 

 

4) A afirmação: “Essas são palavras de um renomado cientista americano.” 

(l. 4 – 5) quer dizer que o cientista é: 

(A) inimigo. 

(B) velho. 

(C) estranho. 

(D) famoso. 

(E) desconhecido. 

 

5) Se o homem cuidar da natureza _______ mais saúde. A forma verbal que 

completa corretamente a lacuna é: 

(A) teve. 

(B) tivera. 

(C) têm. 

(D) tinha. 

(E) terá. 
 

                                                               Bom trabalho ! 

                                                               Prof. Daniel Soares.  

 

 



 Atividades para EJA II de Língua Inglesa – 5ª série A 

 
OBJETIVO: ajudar os alunos a ter os conhecimentos, básicos, para 
escrever os nomes dos membros da família e a pesquisar em Língua Inglesa.   
  

 CONTEXTUALIZAÇÃO:  Sempre nos deparamos com situações em que 

necessitamos     utilizar os nomes dos membros da família corretamente, esse 
exercício ajuda a desenvolver esse raciocínio lógico utilizando a Língua 
Inglesa. 

 

Escolha a melhor opção e preencha as lacunas nas frases.: 
 

1) My _____________ is a journalist and my _____________ is an engineer. 

(Minha mãe é jornalista e meu pai é engenheiro.) 

 
a)mother/ uncle 

b)mother/ father 
c)grandmother/ grandfather 

 
2) I spent my vacation on my _____________ and _____________'s farm. 

(Eu passei as férias na fazenda da minha tia e do meu tio.) 
 

a)cousin/ nephew 
b)niece/ son 

c)aunt/ uncle 
 

3) She has two _____________ – a _____________ and a _____________. 
(Ela tem dois filhos – um menino e uma menina.) 

 
a)sons/boy/girl 

b)siblings/boy/girl 
c)children/ son/ daughter 

 

4) Her _____________ took her to visit her _____________. (Os pais dela a 

levaram para visitar sua bisavó.) 
 

a)parentes/ great/ grandmother 
b)fathers/ grandmother 

c) greatparentes/  greatgrandmother 
 

 
 



5) I'll take my _____________ and _____________ to the movies this 
afternoon. (Eu vou levar meus sobrinhos e sobrinhas ao cinema hoje à 

tarde.) 
 

a) cousins/ cousins 
b) brothers/ sisters 

c) nephews/ nieces 
 

6) She made a banana pie for her _____________ and her _____________. 
(Ela fez uma torta de banana para sua filha e seu neto.) 

 
a) daughter/ son 

b) daughter/ grandson 

c. daughter/ nephew 

 
7) My _____________ and my _____________ are my best friends! (Minha 

irmã e meu irmão são meus melhores amigos!) 
 

a) sister/ brother 
b) niece/ cousin 

c) sister/ dad 
 

8) Tomorrow my ________ is going to the zoo with my ______________. (
amanhã meu pai vai ao zoológico com meu bisavô.) 

 
a) fathers/ grandmother 

b) father/ great-grandfather 

c) fater/ great-grandfather 

 
                                          Good Luck !!! 
                                           Teacher Daniel Soares. 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA 5ª SÉRIE 5 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

estudantes sobre a pandemia que está atingindo o mundo neste momento, 

estabelecendo comparações entre pandemia e epidemia, bem como 

desenvolver procedimentos de leitura e compreensão textual. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma grave crise na 

saúde mundial é  muito importante buscarmos informações sobre essa 

realidade, buscando compreender as origens e as consequências desse 

fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico para 

ampliar nossa visão acerca da realidade das pandemias e seus efeitos sobre 

a sociedade 

 

 

TEXTO: Pandemias 

 

Pandemia é uma definição usada para referir-se a uma doença que se 

espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, havendo 

uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que, em vários países e 

continentes, essa mesma doença está afetando a população, a qual está 

infectando-se por meio de outras pessoas que vivem na mesma região. 

Nem todas as doenças podem causar uma pandemia, entretanto, 

algumas podem espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de 

milhares de pessoas. O caso mais recente em nossa história é a pandemia de 

COVID-19, decretada em 2020. É importante deixar claro que o termo 

pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, sendo o fator 

geográfico determinante para essa classificação, ou seja, temos uma 

pandemia quando uma doença, independentemente de sua gravidade, se 

espalha por vários países ao mesmo tempo, atingindo muitas pessoas em 

todos esses países. 

Uma pandemia é, por definição, muito mais ampla que uma epidemia. 

Qual a diferença, então? Epidemia é uma doença que se espalha por uma 

determinada região, pode até atingir mais de um país, mas não se espalha 

pelo mundo. Pandemia é uma doença que se espalha por diferentes regiões 

do mundo, atingindo muitos países. 



Quando uma doença se espalha por várias regiões, torna-se difícil 

prever o desfecho da história. Uma doença grave, por exemplo, ao atingir 

uma região pobre, pode causar uma grande devastação em virtude da falta de 

recursos para conter o avanço da enfermidade. Um exemplo significativo 

dessa situação é a preocupação das autoridades brasileiras com o número de 

leitos de hospital capazes de atender doentes graves do corona vírus, se os 

leitos disponíveis acabarem não será mais possível atender novos doentes 

que precisem de internação.  

A Itália foi um país onde o sistema de saúde se tornou incapaz de 

atender todos os doentes de COVID-19, por isso tantas pessoas morreram, 

porque não havia capacidade de atendimento para os doentes que iam sendo 

contaminados... milhares morreram...  

Além da COVID-19, outra pandemia recente foi a gripe H1N1. Essa 

pandemia, que ocorreu em 2009, levou várias pessoas à morte em virtude do 

avanço relativamente rápido do vírus da gripe A(H1N1)pdm09. De acordo com 

a OMS, em apenas oito semanas, o vírus da gripe H1N1 alcançou cerca de 

120 territórios. No Brasil, a pandemia, que se finalizou em 2010, levou duas 

mil pessoas à morte. Vale destacar que, atualmente, existe vacina contra a 

gripe H1N1, liberada gratuitamente para alguns grupos, como idosos e 

pessoas com doenças crônicas. 

Já vimos, em textos de atividades anteriores, outros exemplos de 

pandemias que abalaram o mundo, como a Peste Negra, do século XIV, e a 

Gripe Espanhola, do início do século XX. Nos dois casos a quarentena, como 

vimos em nossa última atividade, sempre foi o único recurso de controle, até 

que remédios e tratamentos possam ser desenvolvidos.  

Fontes: 

www.brasilescola/uol.com.br 

www.historianet.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe-a.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus-2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
http://www.brasilescola/uol.com.br
http://www.historianet.com.br/


EXERCÍCIOS 

 

1- O que é Pandemia? 

 

 

2- Diferencie Pandemia e Epidemia.  

 

3- Quais os grandes problemas que uma Pandemia pode trazer num país onde 

a população não cumpre quarentena e o sistema de saúde não é bem 

estruturado? 

 

 

EJA II  - ATIVIDADE DE GEOGRAFIA    - 5ª SÉRIE 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a data da 

realização, e a identificação do aluno /série, para posteriormente serem 

entregues ao professor, no final deste período de tele trabalho. 

 

Objetivo: 

Analisar/interpretar imagens, bem como ordenar/ contextualizar o 

pensamento através de formas alternativas de linguagem. 

 

Contextualização:  

 Para a realização destas atividades, você contará com sua capacidade de 

observação/percepção da realidade, das imagens apresentadas, bem como 

conteúdos trabalhados em sala de aula.  

As imagens apresentadas abaixo, caracterizam os principais tipos de 

paisagens, dentro do contexto geográfico.  

Atividade 1: 

Com base na charge criada por Robert Crumb, responda as questões 

propostas: 



 

 Referências utilizadas para a elaboração destas atividades: 

  https://aretusageografia.blogspot.com/ 

https://aretusageografia.blogspot.com/


ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 5ª SÉRIE 

OBJETIVOS: A atividade dessa semana retoma o tema abordado 

anteriormente, contribui para a informação, análise e interpretação de texto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Para realizar destas atividades os alunos deverão 

retomar o texto e o tema abordado na semana anterior e assim dar 

continuidade ao conteúdo pertinente à 5ª série. 

 

 



ATIVIDADE ARTES – 5ª SÉRIE 
  

OBSERVE O CÍRCULO CROMÁTICO ABAIXO  E LEIA O TEXTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAS ARTES, DEFINIMOS COMO CORES PRIMÁRIAS AQUELAS 

QUE NÃO PODEM SER OBTIDAS MEDIANTE MISTURA DE NENHUMA 

OUTRA COR. ESSAS: AMARELO, AZUL E VERMELHO. 

É POR MEIO DA MISTURA DESSAS TRÊS CORES QUE OBTEMOS 

AS OUTRAS CORES SECUNDÁRIAS. ESSAS: 

AMARELO + VERMELHO = LARANJA 
VERMELHO + AZUL = ROXO OU VIOLETA 

AZUL + AMARELO = VERDE 
AS CORES COMPLEMENTARES SÃO AS CORES QUE SE 

ENCONTRAM NO CÍRCULO CROMÁTICO EM POSIÇÕES EXATAMENTE 

OPOSTAS. ESSAS TONALIDADES DE CORES SÃO AS QUE POSSUEM 

MAIOR CONTRASTE ENTRE SI.  

 

 

 

 

 



FONTE: https://www.pinterest.ch/pin/309200330665730278/ - acessado 08/05/2020 

https://www.acessa.com/viver/arquivo/ser_holistico/2004/07/01-cromo/ - acessado 08/05/2020 

https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm - acessado 08/05/2020 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cores-complementares - - acessado 08/05/2020 

 

SEMANA PASSADA FIZEMOS UMA ATIVIDADE SOBRE LINHAS E CORES 

USANDO COMO OBSERVAÇÃO UM QUADRO DO PINTOR MONDRIAN. NESSA 

SEMANA ESTUDEREMOS O CIRCULO CROMÁTICO. 

 

Objetivo da atividade: CONHECER O CÍRCULO CROMÁTICO 

Atividade:  

 

Responda em seu caderno: 

A.OBSERVANDO O CÍRCULO CROMÁTICO PODEMOS AFIRMAR QUE 

AS CORES PRIMÁRIAS SÃO:  

 

(   ) AMARELO, LARANJA E VERMELHO 

(   ) AZUL, ROXO E VERDE 

(   ) AMARELO, AZUL E VERMELHO 

 

B. RESPONDA AS MISTURAS DAS CORES: 

 

AZUL + AMARELO = ________________________ 

VERMELHO + AZUL = _______________________ 

AMARELO + VERMELHO = ___________________ 

 

C.LIGUE AS CORES COMPLEMENTARES:  

AZUL    ROXO 

AMARELO    LARANJA 

VERMELHO   VERDE 

https://www.pinterest.ch/pin/309200330665730278/
https://www.acessa.com/viver/arquivo/ser_holistico/2004/07/01-cromo/
https://brasilescola.uol.com.br/artes/cores-primarias.htm
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cores-complementares

