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Alunos, pais ou responsáveis: 

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

“Meio Ambiente”. As atividades indicadas precisam ser copiadas no caderno as demais 

são para leitura e consulta caso necessite. 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.   

 Estamos com saudade de vocês! 

Professores do 5°ano. 

   

Contextualização 

  

 O tema escolhido para as atividades dessa semana é “Meio ambiente”. Os 

problemas ambientais têm causado grandes danos à natureza e são causados 

principalmente pela ação inadequada do homem, que vem contribuindo para a 

degradação do meio ambiente. 

Falar sobre meio ambiente é necessário. É conhecendo sobre o assunto que os alunos 

começam a entender o funcionamento do mundo à sua volta e desenvolvem uma consciência 

ambiental. Essas atividades são uma boa maneira de garantir que as crianças aprendam a 

importância de cuidar diariamente do planeta e de reduzir os danos das nossas rotinas de 

consumo e produção.  

 

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              “A flor que chegou primeiro” 

Basta copiar esse site em azul, nessa barrinha. 

  

https://www.euleioparaumacrianca.com.br/livros/a-flor-que-chegou/ 
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MATEMÁTICA 

Objetivos: Oportunizar meios para que os alunos desenvolvam seu raciocínio-lógico e 

sua criatividade; Dar subsídios que facilitem os alunos na construção para resolução de 

situações problema; despertar nos alunos o interesse pelo meio ambiente e a 

importância de sua preservação. 

             Copie e resolva as atividades em seu caderno. Não é necessário copiar as 

imagens. 

1. Conforme o censo 2018 a população de Diadema é distribuída entre homens e 

mulheres. A população masculina representa 186.803, enquanto a população 

feminina é de 199.285 hab.  

 

a) Qual é a população total de Diadema? 

b) Qual a diferença entre o número de mulheres e de homens? 

c) Considerando que cada morador de Diadema produz 1 quilo de lixo por dia. Qual 

a quantidade de lixo produzida no município diariamente? 

d) Metade do lixo produzido diariamente pode ser reciclada. Qual a quantidade de 

lixo que pode ser reciclada? 

 

2.  Observe a imagem e responda as questões: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://ecomundi.wordpress.com/2009/11/09/torneira-aberta/ 

a) Quantos litros de água uma torneira com gotejamento rápido 

desperdiça em 4 meses? 

b) Quantos litros de agua uma torneira com gotejamento lento desperdiça 

em 6 meses? 
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c) Quantos litros de água uma torneira com gotejamento contínuo 

desperdiça em 1 ano? 

 

3. Observe o gráfico de barras e responda as questões.

 
https://forbes.com.br/colunas/2018/11/brasil-tem-maior-taxa-de-desmatamento-da-

decada/ 

 

a) Entre os anos de 2005 e 2018 a taxa de desmatamento aumentou ou 

diminuiu? 

b) Qual a diferença em km2 entre os anos de 2017 e 2012? 

c) Qual ano demonstra a menor taxa de desmatamento? Qual é essa taxa? 

d) Qual ano demonstra a maior taxa de desmatamento? Qual é essa taxa? 

e) Qual a diferença entre a maior e a menor taxa de desmatamento no 

Brasil? 

 

4. A economia brasileira perde cerca de R$ 120 bilhões por ano em produtos que 

poderiam ser reciclados, mas são deixados no lixo. Num período de 5 anos, 

quantos bilhões nosso país perde? 

 

5. O quilo da latinha de alumínio é comprado a R$2,40. Se eu vender 12 quilos 

quanto terei de lucro? 

 

6. O preço de compra do papelão é de R$0,15 o quilo. Qual é o preço de compra 

de 10 quilos de papelão? 
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7. Observe o gráfico abaixo e responda as questões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

, 

 

 

 

 

 

 
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/animais/cinco-graficos-que-explicam-

como-a-poluicao-por-plastico-ameaca-a-vida-na-

terra,01ee3c7c634de218dd87e4f324d7d3545n3nma0s.html 

 

a) Quantos anos demora a decomposição de uma garrafa plástica? 

b) Quantos anos demora a decomposição de uma lata de alumínio? 

 

8. Reciclar é fundamental para que o meio ambiente continue habitável. 

Nosso país gera quase 80 milhões de toneladas de rejeitos recicláveis e só 

reaproveita 2,4 milhões de toneladas. Quantos milhões de toneladas de lixo 

reciclável são descartados inadequadamente? 

_______________________________________________________________________

PORTUGUÊS  

Objetivo: Ler e interpretar um texto informativo.  Identificar e fazer uso de substantivos 
primitivos e derivados. Promover a reflexão das regularidades ortográficas. 
 
             Não é necessário copiar o texto. Faça a leitura e use para consulta. 
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QUAL A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM PARA O MEIO AMBIENTE? 

Devido à grande quantidade de lixo gerada todos os dias no mundo, a reciclagem 

vem se tornado uma atitude indispensável para a manutenção da saúde das pessoas e 

também do planeta. A reciclagem é um processo que consiste na transformação de 

materiais usados em produtos novos, que poderão ser reinseridos na cadeia de 

consumo sem a necessidade de extrair mais recursos naturais. Trata-se de uma ação que 

contribui significativamente para a preservação ambiental e para a redução do lixo 

gerado pelo ser humano. 

Diversos produtos compostos por vidro, plástico, papel ou alumínio podem ser 

reciclados, de modo a reaproveitar os materiais, reduzir o consumo de matéria-prima e 

diminuir a poluição da água, do ar e do solo. Além disso, a reciclagem minimiza a 

quantidade de lixo acumulado em aterros sanitários e lixões, contribuindo para a 

redução da produção de gases tóxicos e de chorume — substâncias muito prejudiciais 

para o ambiente. A reciclagem também é importante para a sociedade, uma vez que 

gera empregos em cooperativas e contribui para a renda de diversos catadores de 

materiais recicláveis, que fazem um trabalho muito importante recolhendo, separando 

e encaminhando o material diretamente para a reciclagem. 

  A sustentabilidade estimula as formas alternativas de reciclagem, além da 

armazenagem em local autorizado para tratamento. Ela pode ser a solução para o lixo 

inorgânico. O fato é que milhares de toneladas de lixo são recolhidas diariamente nos 

hospitais, nas escolas, fábricas e residências e a tendência é aumentar mais a quantidade 

de lixo produzido.  

1. VOCÊ FAZ A SUA PARTE? 

Existem formas simples e caseiras para reaproveitar alguns materiais. Uma forma 

de fazer a reciclagem doméstica é reaproveitar as garrafas de plástico, uma vez que é 

possível fazer peças decorativas e de utilidade com esse tipo de material. Outro exemplo 

é o óleo de cozinha ou óleo de fritura que pode virar sabão de ótima qualidade. E, por 

fim, aqueles que moram em áreas com quintal grande e, com bastante terra, poderão 

também enterrar boa parte do lixo orgânico, que irá se transformar em adubo natural. 

Esses tipos de hábitos proporcionam a oportunidade de criar um passatempo 

saudável e a consciência de preservação da natureza. A verdade é que a grande maioria 

dos materiais que simplesmente descartamos no lixo podem E DEVEM – ser reciclados. 

A reciclagem é peça fundamental na preservação e na melhoria de nosso planeta! 

Fonte: https://meuresiduo.com/categoria-1/qual-a-importancia-da-reciclagem-para-o-

meio-ambiente/ 
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Banco de palavras: 

 Lixo orgânico: É todo resíduo de origem animal ou vegetal, como os restos de 

alimentos, folhas, sementes, papéis entre outros. Em geral é utilizado para 

fabricação de adubos. 

 Lixo Inorgânico: É todo material que não possui origem vegetal ou animal , mas 

sim tudo aquilo que foi produzido através dos humanos. ex: sacos plásticos, 

garrafas, vidro, etc. 

 Sustentabilidade: conservação e manutenção do meio ambiente. 

Sugestão de leitura: " O menino que morreu afogado no lixo" (Ruth Rocha) 

             Copie e responda as questões em seu caderno: 

1. Segundo o texto, qual a importância da reciclagem para o Meio Ambiente? 

2. Cite quais tipos de materiais podem ser reaproveitados? 

3. Quais substâncias são muito prejudiciais ao Meio Ambiente? 

4. Qual o trabalho que os catadores de materiais recicláveis realizam? 

5. Quais materiais domésticos podem ser reaproveitados? 

6. E o que pode ser feito com estes materiais? 

7. Agora pensando em seu bairro, você percebe se há acúmulo de lixo? E como esse 

lixo é descartado? Escreva um texto dando soluções para o descarte do lixo.  

(Mínimo de 10 linhas). 

 

 GRAMÁTICA 

Substantivos Primitivos: São aqueles que dão origem a outras palavras.  

EXEMPLO: PEDRA, VIDRO, LARANJA, LIVRO. 

Substantivos Derivados: São aqueles que se originam de outras palavras (Primitivas) 

EXEMPLO: PEDREIRA, VIDRAÇARIA, LARANJADA, LIVRARIA 

1. Escreva os substantivos derivados das palavras abaixo: 

a) PEDRA - PEDREIRA 

b) LARANJA - 

c) LIMÃO - 

d) TERRA - 

e) BANANA - 

f) FACA - 

g) FELIZ - 

h) LIVRO - 

i) FLOR - 

j) FOGO - 
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2. Encontre os substantivos primitivos que dão origem aos Derivados: 

a) CAFEZAL - CAFÉ 

b) LEITEIRO - 

c) PALITEIRO - 

d) PEIXEIRO - 

e) CACHORRADA - 

f) POBREZA - 

g) TRISTEZA - 

h) RIQUEZA - 

i) LARANJADA - 

j) PAPELARIA – 

 

3. Com as palavras abaixo, forme substantivos terminados em EZA: 

a) GRANDE – GRANDEZA  

b) RICO - 

c) GENTIL - 

d) DELICADO - 

e) FINO - 

f) NOBRE - 

g) DURO - 

h) ESPERTO - 

i) PROFUNDO – 

 

 ORTOGRAFIA 

 

1.  Complete com S ou SS: 

DEZE_____EIS                             PER_____ONAGEM                        PROGRE____O 

CLA____IFICADO                        VAL___A                                           UNIVER___O 

CLA___E                                       PO___UIR                                         DISPEN__ADO 

ANIVER___ÁRIO                          A___IM                                             CONVER___A 

VA___OURA                                PÊ____EGO                                      CON___ULTA 

 

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

no caderno estão marcadas com uma seta como essa:  
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GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

Objetivo: Localizar as regiões do planeta onde os povos da antiguidade habitaram; 
explorar diferentes tipos de mapas. 
                   
Contextualização: Nas atividades da semana passada, estudamos um pouquinho sobre 

os povos da antiguidade, nessa semana em Geografia iremos conhecer as regiões do 

planeta Terra onde surgiram esses povos tão importantes! 

 Atividade 1: Copie os textos abaixo em seu caderno e observe as imagens dos mapas 

e descubra a localização geográfica de alguns povos da antiguidade! 

Textos: Prof. Itamar 
Fontes consultadas: www.historiadomundo.com.br/egipcia,  www.pt.wikipedia.org, 

www.brasilescola.uol.com.br e www.sohistoria.com.br. 
 

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA – POVOS DA ANTIGUIDADE 

Mesopotâmia:  
Em grego, a palavra Mesopotâmia quer dizer ‘terra entre rios’, situava-se entre 

os rios Eufrates e Tigre e é conhecida por ser um dos berços da civilização humana. 
Localizada no Oriente Médio, atualmente está histórica região constitui o território do 
Iraque. 
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Fonte: www.docplayer.com.br 

Egito: 
Situado no nordeste da África, o Egito Antigo limitava-se ao norte com o mar 

Mediterrâneo, ao sul com a Núbia (atual Sudão), a Leste com o mar vermelho e a oeste 
com o deserto da Líbia. O seu território estreito era comprido e dividia-se em duas 
grandes regiões: o Alto Egito (região do vale) e o Baixo Egito (região as margens do rio 
Nilo). 
 

  

 

 

 

 

Imagens: www.pt.wikipedia.org 
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Pérsia:  
Situava-se a leste da Mesopotâmia, num extenso planalto onde hoje encontra-

se um país chamado Irã, localizado entre o golfo Pérsico e o mar Cáspio.  
 

 
 
 

 
                         Imagens: www.pt.wikipedia.org 

 

Imagens: www.pt.wikipedia.org 
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Fenícia: 
Se desenvolveram no território do atual Líbano, os fenícios eram povos de 

origem semita. Por volta de 3000 a.C., estabeleceram-se numa estreita faixa de terra 
com cerca de 35 km de largura, situada entre as montanhas do Líbano e o mar 
Mediterrâneo. 
 

 
 
 

 

 Fonte:  www.pt.slideshare.net 

 Imagem: www.google.com/maps 
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Hebreus: 
Na Palestina, localizava-se em uma estreita faixa a sudoeste do atual Líbano. O 

rio Jordão divide a região em duas partes: a leste a Trans Jordânia; e a oeste, a 
Cisjordânia. E foi nessa região que esse povo se fixou, embora historicamente eles 
tenham vagado por várias regiões até se estabeleceram na Palestina, região onde até 
hoje disputam com os palestinos, mas como estado de Israel. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  www.pt.slideshare.net 

Fonte:  www.docplayer.com.br 
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Grécia:  
Localizada na região Sul da Península Balcânica, em uma região montanhosa, que 

ao seu redor havia um mar chamado de Egeu e o Mar Adriático. No centro da Grécia, a 
principal cidade era chamada de Tebas, que se localizava entre o golfo do Corinto e o 
Mar da Eubeia. 
 

 

 

 

 Fonte: www.pt.wikipedia.org 

 Imagem: www.google.com/maps 
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Romanos: 
A Roma Antiga foi uma civilização itálica que surgiu no século oito a.C. Localizada 

ao longo do mar Mediterrâneo e centrada na cidade de Roma, na península Itálica, 
expandiu-se para se tornar um dos maiores impérios do mundo antigo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: www.pt.wikipedia.org 

 Imagem: www.google.com/maps 

 

 Imagem: www.google.com/maps 
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____________________________________________________________

CIÊNCIAS 

Objetivo: Estudar algumas ideias de Meio Ambiente. 
                   
Contextualização: Nas atividades dessa semana falaremos sobre o Meio Ambiente, com esse 

nome, parece algo tão distante, mas perceberemos o quanto estamos inseridos nele e o quanto 

podemos interferir nele. 

Atividade 1: Leia o texto abaixo com muita atenção! (Não é necessário copiar) 

O meio ambiente, define todas as coisas vivas e não-vivas que existem no planeta Terra.  O 

conceito de meio ambiente pode ser identificado por seus componentes: 

1. Conjunto de unidades ecológicas que funcionam como um sistema natural mesmo com 

grande intervenção humana e outras espécies do planeta, incluindo toda a vegetação, 

animais, micro-organismos, solo, rochas, atmosfera e fenômenos naturais. 

2. Recursos e fenômenos físicos universais como ar, água, e clima, assim como energia, 

radiação, descarga elétrica, e magnetismo, que não se originam de atividades humanas. 

Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente celebrada em Estocolmo na 

Suécia, em 1972, definiu-se o meio ambiente da seguinte forma: “O meio ambiente é o conjunto 

de componentes físicos, químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou 

indiretos, em um prazo curto ou longo, sobre os seres vivos e as atividades humanas”. 

O Meio Ambiente é tão importante que existem obrigações que a sociedade deve cumprir, 

são as Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), estabelecida por uma lei! Essa lei define 

meio ambiente como “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”. 

O ambiente natural se contrasta com o ambiente construído, que compreende as áreas e 

componentes que foram fortemente influenciados pelo homem, assim, podemos definir como 

meio ambiente, nossa casa, um jardim, uma cidade, uma floresta. 

FONTE: www.ebc.com.br/infantil/voce-sabia/2014/09/o-que-e-meio-ambiente 

Adaptação Prof. Itamar 

 
Atividade 2: Copie as perguntas em seu caderno e responda conforme texto acima: 

1. Com suas palavras explique o que é Meio Ambiente? 

 

2. Em sua opinião, por que o meio ambiente é tão importante, ao ponto de haverem leis 

para defini-lo e protege-lo? 

 

3. Escreva 5 ações que podemos ter para ajudar na defesa do meio ambiente. 

______________________________________________________________________ 
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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 7: Dando sequência, essa semana vamos aprender um pouco sobre 

outra atividade muito legal a “Batata quente”.  

Não encontramos registros de como essa brincadeira surgiu exatamente, 

mas parece que foi por volta do século XIX. O nome da brincadeira surgiu pelo 

fato de uma batata quente ser muito difícil de segurar e ajuda na concentração 

e interação entre as crianças.  

Para brincar é preciso arranjar uma bola ou qualquer outro objeto e formar 

uma roda, deixando uma criança do lado de fora. Os participantes, então, devem 

ir passando a bola ou outro objeto para a pessoa que estiver do seu lado direito.  

É melhor passar a bola bem rápido. Quem está do lado de fora diz: 

"Batata-quente, quente, quente, quente... queimou". Quando for dito 

"queimou", aquele que estiver com a bola na mão é desclassificado, a 

brincadeira continua até que sobre apenas uma pessoa, que é o vencedor, 

chame sua família e brinque a valer.  

 

Fonte: http://jogobrincadeiracultura.blogspot.com/2014/07/batata-

quente.html e https://demonstre.com/wp-content/uploads/2018/01/batata.png 

acesso: 21/05/2020 10:00 horas 

 

_______________________________________________________________________ 
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ARTE 

Objetivos: 

 Explorar e conhecer práticas e produções artísticas de diferentes tempos e 

contextos; 

 Compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas cotidianas 

e com as tecnologias; 

 Pesquisar e compreender o que são paisagens sonoras. 

 

 VAMOS   ESTUDAR UM POUCO SOBRE AS PAISAGENS SONORAS 

As primeiras pessoas que habitaram o planeta logo notaram que o mundo era 

repleto de sons. A natureza fascinava esses primeiros ouvintes, e eles também queriam 

criar novos sons. O mundo sempre teve a sua paisagem sonora! 

Antigamente era mais comum ouvirmos os sons da natureza, como o canto dos 

pássaros, os sons de vários animais, rios e mares, as folhas balançando ao vento, a chuva 

molhando a terra, o trovão... 

Ao colocarmos uma concha na orelha, parece que estamos ouvindo a paisagem 

sonora do mar na praia, com as ondas e os ventos. Você já experimentou? 

Tudo isso faz parte da paisagem sonora da natureza. Hoje também temos a 

paisagem sonora das cidades. 

Veja a imagem abaixo a natureza invade a cidade, instalação audiovisual criada 

pela dupla vj suave. Foram recriadas de forma virtual paisagens sonoras da cidade e da 

natureza. Os artistas também usaram músicas e efeitos de desenho de animação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A natureza invade a cidade vjsuave.com 
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 AGORA É COM VOCÊ! 

OBSERVE BEM ONDE VOCÊ ESTÁ. FECHE OS OLHOS E SINTA A PAISAGEM 

SONORA AO SEU REDOR. QUE SONS VOCÊ PERCEBE? 

ESCOLHA UM DOS SONS DESSA PAISAGEM SONORA QUE CHAME SUA ATENÇÃO. 

PEGUE UM OBJETO QUALQUER E TENTE REPRODUZIR O SOM QUE VOCÊ ESCOLHEU. 

CONVERSE COM ALGUÉM DA SUA FAMÍLIA, QUE ESTÁ PRÓXIMO DE VOCÊ SOBRE ESSES 

SONS. 

            DESENHE A PAISAGEM SONORA QUE VOCÊ ESCUTOU.  

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME, ANO CICLO E DATA NA FOLHA. 

MATERIAIS: LÁPIS OU LAPISEIRA SIMPLES, LÁPIS DE COR E GIZ DE CERA.  

Fonte de pesquisa: Conectados em Arte – Solange Utuari, Carlos Kater e Bruno 

Fischer.FTD. 

_______________________________________________________________________ 

CORREÇÃO 18/05 – 22/05 
 
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. Um pastor de ovelhas tinha em seu rebanho 1500 ovelhas. Todos os dias ele as 

soltava e no final da tarde para recolhe-las fazia saquinhos com 10 pedrinhas em 

cada um deles. Quantos saquinhos ele precisava fazer para garantir que todas as 

suas ovelhas tinham voltado ao lar? Ele precisava fazer 150 saquinhos. 

 

2. O homem primitivo contava com os dedos. Considerando que temos 5 dedos em 

cada uma de nossas mãos, quantas mãos são necessárias para chegarmos ao 

número 200? São necessárias 40 mãos.  
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3. Os romanos usavam letras para representar os números. Veja: 

a) 20 = XX 

b) 25 = XXV 

c) 23 = XXIII 

d) 30 = XXX 

e) 55 = LV 

f) 101 = CI 

g) 60 = LX 

h) 1.105 = MCV 

i) 505 = DV 

 

4. Para contar seus animais, Bartolomeu fazia agrupamentos de 100 pedrinhas. 

Como tinha 2000 animais, quantos agrupamentos precisava fazer para realizar a 

contagem?  Ele precisava fazer 20 agrupamentos. 

 

5. Os cálculos mentais eram muito utilizados antigamente. Calcule mentalmente. 

a) 100 + 20 + 30 + 42 = 192 

b) 60 + 30 + 4 = 94 

c) 1.000 + 100 + 20 + 3 = 1.123 

d) 2.000 + 300 + 30 + 8 = 2.338 

e) 100.000 + 2.000 + 30 + 6 = 102.036 

f) 400.000 + 3.000 + 20 + 1 = 403.021 

g) 1.000.000 + 100.000 + 10.000 + 1.000 = 1.111.000 

 

6. Imagine que você é um homem da caverna e que os números não existem. 

 

 Represente através de desenhos 30 ovelhas. 

 

7. Observe as ovelhas que você desenhou, no total elas tem: 

      60 olhos      120 patas     30 bocas 

      30 cabeças    60 orelhas  30 caudas 

8. Os Sumérios desenvolveram a primeira calculadora do mundo antigo. 

    Utilize uma calculadora (caso não tenha pode armar e resolver as contas) e faça os 

seguintes cálculos: 

a) 1.236 + 538 + 39 = 1.813 

b) 2.128 + 639 + 46 = 2.813 

c) 4.369 + 385 + 181 + 89 = 5.024 

d) 3.275 + 1.751 + 139 + 30 = 5.195 
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PORTUGUÊS  
 
 ATIVIDADES 

 
2. Registre e responda em seu caderno: 
a) No período da Pré história, como o homem fazia para se comunicar?  

Pinturas e desenhos nas paredes das cavernas. 
b)  Quando as civilizações antigas iniciaram o processo de escrita? 

4.000 A.C 
c)  E para você, qual a importância da escrita no seu dia a dia? 

Pessoal 
 

GRAMÁTICA 

1. Separe as sílabas das palavras retiradas do texto que você acabou de ler, 
quanto o número de sílabas: 

 
a) Caverna - CA - VER - NA / TRISSÍLABA 
b) transmissão - TRANS - MIS - SÃO / TRISSÍLABA 
c) necessidade - NE - CES - SI - DA - DE / POLISSÍLABA 
d) humano - HU - MA - NO / TRISSÍLABA 
e) comunicação - CO - MO - NI - CA - ÇÃO / POLISSÍLABA 
f) escrita - ES - CRI - TA / POLISSÍLABA 
g) civilizações - CI - VI - LI - ZA - CÕES / POLISSÍLABA 
h) povos - PO - VOS / DISSÍLABA 
i) barro - BAR - RO / DISSÍLABA 
j) ferramenta - FER - RA - MEN - TA / POLISSÍLABA 
k) símbolos - SÍM - BO - LOS 
l) não - NÃO / MONOSSÍLABA 
m) antiga - AN - TI - GA 
n) em - EM / MONOSSÍLABA 
o) placas - PLA - CAS / MONOSSÍLABA 
p) desenvolvimento - DE - SEN - VOL - VI - MEN - TO /POLISSÍLABA 
q) comerciantes - COM - MER - CI - AN - TES / POLISSÍLABA 
r) foi - FOI / MONOSSÍLABA 
s) vão - VÃO /MONOSSÍLABA 

 
2. Circule o Encontro Vocálico (encontro de duas ou mais vogais em uma palavra) 

das palavras abaixo: 

a) CADEIRA 
b) BESOURO 
c) BANDEIRA 
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d) TOALHA 
E) PENEIRA 
f) MAMÃO 
g) PÃO 
h) POETA 
I) PADEIRO 

 
3. Escreva um adjetivo para cada substantivo das palavras: 

a) SAPO - VERDE - ASSUSTADOR - FEIO 
b) JARDIM -FLORIDO- LINDO - ORGANIZADO 
c) CASA -BONITA - FEIA - GRANDE 
d) VIOLETA -AZUL - LINDA - CHEIROSA 
e) MENINO -BAGUNCEIRO - BONITO - INTELIGENTE 
f) ESTOJO -GRANDE - COLORIDO - PEQUENO 
g) MOCHILA -PRETA - AZUL - PESADA 

 

ORTOGRAFIA 

1.  Complete com S ou Z; G ou J; CH ou X 
AB_O_LIR                                CAPA_CHO_O                            CAFA_J_ESTE 
ESTRAN_G_EIRO                      CUSCU_Z_                               TRIB_O_ 
MODERNI_Z_AR                      RE_S_INA                                   B_U_RACO 
EN_X_URRADA                        _J_EITO                                      CO_Z_INHA 
MAN_U_EL                                 _G_EN_G_IVA                              TÁB_U_A 
P_O_LIR                                      GOR_J_ETA                                REVE_Z_AR 
_X_ARÁ                                       EN_X_AGUAR                              AN_G_ÉLICA 
EN_X_OVAL                              _CH_ALÉ                                       B_U_EIRO      
VAZ_AR                                     SALSI_CH_A                                  _CH_UVEIRO 
BU_Z_INA                                 C_O_STURA                                  _G_ELADEIRA 
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