
Queridos alunos da EJA, olá! 

Estaremos juntos em mais uma semana de atividades on-line.  Preparamos tudo 

com muito carinho e esperamos que nossas todos estejam aproveitando ao máximo 

este momento de desenvolvimento e aprendizagem.  

Lembramos que estamos trabalhando, mesmo que de longe, então, qualquer dúvida 

pode ser esclarecida por meio de nosso canal oficial (WhatsApp/4066-5534) 

Todas as atividades são pensadas para que você consiga resolver com o máximo 

de autonomia e sem a necessidade de impressão. Utilize recursos disponíveis na 

sua casa e se algo não estiver ao alcance, não tem problema, depois retomaremos 

em sala de aula. Leia tudo com muita atenção e anote toda e qualquer dúvida. 

                                                                            EMEB CANDIDO PORTINARI 
 

MODALIDADE / NÍVEL DE ENSINO: Educação de Jovens e Adultos — 5ª e 6ª SÉRIE                                         

 

COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa 

 

SEMANA DE 26/05 A 29/05 
 

OBJETIVOS: 

✓ Ler e interpretar o gênero textual conto; 

✓ Analisar e identificar o gênero textual conto e suas respectivas características; 

✓ Identificar e interpretar a tipologia narração no gênero textual conto; 

✓ Propiciar o desenvolvimento do gosto pela leitura de textos literários. 

✓ Analisar e refletir sobre a escrita da língua padrão por meio da gramática. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  

✓ O gênero textual conto faz parte da nossa história e do nosso cotidiano; 

✓ O estudo da gramática é importante e deve ocorrer, pois o aluno conhecendo as estruturas da língua ira utilizá-la 

de maneira mais consciente. 

 

ATIVIDADE(S): 

✓ Leitura e Interpretação de texto; 

✓ Produção de escrita 

✓ Gramática: Substantivo próprio e comum.   

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA CANDIDO PORTINARI 



PORTUGUÊS 

 

Leia o conto e responda as questões abaixo: 

 

PEDRO MALASARTES E A SOPA DE PEDRAS 

 

Pedro Malasartes, um caipira danado de esperto, estava morto de fome e sem dinheiro algum. 

Precisava arranjar alguma ocupação que lhe desse o dinheiro suficiente para conseguir comprar 

comida. 

Cansado de perambular em Porrete Armado, o nome do lugarejo em que se encontrava, 

decidiu parar e descansar na porta de um pequeno armazém de secos e molhados; desses 

encontrados no interior e onde é possível comprar de tudo que se pode imaginar. 

Pegou sua viola e começou a cantar uma moda, na esperança de que alguém lhe desse 

alguns trocados. Mas além de nada conseguir, os fregueses que bebiam no balcão quase o 

expulsaram por “incomodar” sua conversa. Eles conversavam sobre uma senhora, Dona 

Agromelsilda, moradora da região e que era conhecida por sua excessiva avareza. 

         A conversa caminhava assim: 

         — Gente, vocês não imaginam como é “unha de fome” aquela Dona Agromelsilda, que mora 

para os lados do estradão da Grota Funda! — disse o dono do armazém. 

         — Unha de fome é pouco! Aquela velha é capaz de não comer banana só pra não ter que 

jogar a casca fora. — completou o segundo, um dos fregueses que bebiam na venda. 

         Um terceiro freguês afirmou: 

         — Aquela velha é tão “pão dura” que nem comida para os coitados dos cachorros ela dá. Os 

bichinhos estão todos passando fome. Magros, magros de dar dó. Acho até que o estômago deles 

já encostou nas costelas. 

         — Está para nascer o homem que conseguira tirar alguma coisa daquela velha. Duvido que 

alguém consiga esta proeza. 

         — Nunca vi coisa assim nesses anos que moro aqui em Porrete Armado. E olha que eu já vi 

coisas com esses olhos que a terra há de comer. — terminou o dono do armazém. 

         Pedro decidiu que era hora de agir, se quisesse comer e ganhar algum dinheiro. Era hora 

também, de dar uma lição naquela velha que o tratara mal da outra vez em que passara por Porrete 

Armado. Dona Agromelsilda era conhecida pelos seus péssimos modos com as pessoas e acima 

de tudo por ser muquirana até o último fio de cabelo. Pedro disse: 

           — Eu aposto o que vocês quiserem como pra mim a velha vai dar alguma coisa de bom 

grado. E mais ainda: Ela mesma é quem vem aqui contar que me encheu de presentes. 

           — Você está ficando doido Pedro Malasartes? Aquela velha, além de não dar nada para 

ninguém, também anda armada com uma baita de uma espingarda. — disse o dono do armazém. 

          — Não se preocupe com isso que é problema meu e eu sei como resolver! Mas, se vocês 

duvidam do que eu disse, porque não apostam comigo, como ela vai me encher de presentes e 

vem aqui contar para vocês? 

          O dono do armazém, rindo muito, respondeu: 

         — Se você conseguir esta proeza, com a velha lhe dando presentes e vindo aqui contar para 

nós, te dou todo o dinheiro que eu ganhar numa semana de trabalho. 

         Os outros dois fregueses, animados com a aposta “jogaram lenha na fogueira” e provocando 

Pedro Malasartes disseram: 

         — Nós dois também apostamos nossos ganhos da semana. Temos certeza de que a velha 

nem vai querer conversa com você. Muito menos te dar algo. Mas se conseguir ganhar e fazer com 

que ela venha nos contar, você ganha o dinheiro que nós conseguirmos nesta semana. 



         Uma dúvida, porém, surgiu e o dono do armazém, o mais malandro dos três queria saber: 

         — Seu Pedro Malasartes, você ganhará nosso dinheiro de uma semana de serviço se 

conseguir que a velha lhe dê presentes e venha nos contar aqui no armazém, mas se você não 

conseguir o que nós três ganharemos? Pelo que sabemos você não tem nenhum dinheiro. Vai 

apostar o que? 

         Pedro muito convicto e com certeza da vitória, respondeu: 

          — Eu trabalharei de graça para vocês três. Uma semana na fazenda de um, outra semana 

na fazenda de outro e por fim uma semana em seu armazém. Combinado? 

         — Combinado! — responderam os três. 

         Pedro tratou de arranjar um panelão fundo, uma sacola, mais algumas coisinhas e partiu para 

a casa da velha a toda velocidade. Para ganhar uma aposta o malandro não poupava esforços e 

nem tinha preguiça. 

         Chegando perto da porteira da casa da velha, que morava numa enorme fazenda, Pedro fez 

um bom fogo, encheu o panelão com a água do riacho, e juntando muitas pedras do chão, jogou-

as na água. Depois ficou de olho no movimento da casa de Dona Agromelsilda. 

         Quando a velha abriu a janela do quarto e viu Pedro fazendo aquele fogareiro, na frente de 

sua fazenda, pensou: 

         — Mas o que será que aquele doido está fazendo na entrada das minhas terras? Vou lá ver. 

Chegando ao local em que Pedro estava, perguntou muito irritada: 

         — Será que dá para o senhor explicar o que está pensando em fazer com todo este fogo na 

frente da porteira de minha fazenda? 

         Pedro que estava de rabo de olho na velha, nem ligou para a malcriação e respondeu todo 

educado: 

        — Boa tarde minha Vó? Tudo bom com a senhora? Estou preparando uma deliciosa sopa de 

pedras. 

       — Sopa de pedras? — respondeu à velha. 

       — Isso mesmo! Uma deliciosa sopa de pedras, receita de minha finada mãe. 

       — E fica boa? 

       — Boa? Fica muito boa! 

         A Velha, sovina como era, pensou em tirar proveito. Pois se a sopa ficasse boa mesmo e com 

a quantidade de pedras que tinha em suas terras, certamente não teria mais despesas com comida, 

pois comeria diversos pratos de pedra, que ela criaria: Pedra assada, pedra frita, pedra cozida, 

pedra ralada, pedra refogada, pedra ensopada, escondidinho de pedra, pedra, pedra, pedra... 

        Fingindo-se muito educada a velha pediu: 

        — Meu filho, quando terminar você dá um pouco para eu experimentar? 

        — Claro minha Vó! 

         Assim, Pedro tratou de jogar mais lenha na fogueira e deixou as pedras cozinharem. 

         Passada uma hora: 

        — O meu filho: Essa sopa sai ou não sai? 

         — Claro que sai minha Vó. Daqui a pouco esta prontinha. É que leva um tempo para cozinhar 

direitinho as pedras. Mas se a senhora tivesse uns legumes para colocar na sopa ela ficava melhor 

ainda. Umas cenouras, umas batatas, umas mandioquinhas, umas abobrinhas, umas beterrabas... 

         A velha faminta como estava, nem pensou duas vezes e disse: 

          — Eu tenho estes legumes todos na horta de casa. Espere um pouco, que eu já volto. E 

tratou de entrar em casa para colher os legumes pedidos pelo Pedro. 

          Pedro pensou: 

          — Ela caiu direitinho. 

          Minutos depois lá estava a velha: 



          — Pronto meu filho. Este tanto dá? 

          — Dá minha Vó. 

         Pedro recolheu os legumes que a velha trouxe. Colocou metade de tudo em sua sacola e a 

outra metade na sopa. 

          Passada mais uma hora, a velha com mais fome, perguntou: 

          — Mas meu filho, esta sopa sai ou não sai? 

         — Tá saindo minha Vó. Tá saindo. Mas a sopa ficaria tão boa se tivesse uma linguiça 

defumada, um paio e uma carninha seca para colocar. 

         A velha ansiosa disse: 

         — Eu tenho tudo isso em casa. Vou lá buscar. — e tratou de buscar tudo que foi pedido. 

         Quando voltou entregou ao Pedro que, novamente, separou dois montes, colocando metade 

na sopa e outra metade em sua sacola. 

         Mais uma hora e a velha já estava verde de fome, quase desmaiando. Isso sem falar na 

fazenda que estava na maior bagunça com as vacas sem ordenha, os bezerros sem leite, as 

galinhas sem os ovos recolhidos. 

         A velha então perguntou: 

         — Menino! Esta sopa não fica pronta nunca? 

         — Tá quase minha Vó. Se a senhora tivesse uns temperos ficaria melhor ainda. Um pouco 

de sal, pimenta do reino, alho, azeite, açafrão, colorau, cheiro verde, cebolinha... 

         Lá foi a velha buscar os temperos pedidos. 

         Quando voltou, tudo se repetiu: Metade foi para a sopa e metade foi para a sacola do Pedro. 

         Depois de mais uma hora, com a velha quase desmaiando: 

         — Meu filho, se esta sopa não sair agora eu desmaio de fome! 

         — Tá prontinha minha vó. A senhora tem uns pratos para poder servir? 

         A velha saiu como um raio para dentro da casa e mais rápido ainda voltou com os pratos e 

colheres. 

         Pedro pegou o prato da velha e encheu de pedras. Quanto ao seu prato, colocou as partes 

boas da sopa e poucas pedras. Sentou num canto e quando foi comer uma colherada de pedras 

de seu prato, jogou todas elas fora. 

        A velha que estava tentando mastigar as pedras, quase quebrando os dentes, não acreditou 

no que viu o Pedro fazer. Então perguntou: 

         — Meu filho, você não vai comer as pedras não? 

         E Pedro, que já havia planejado isto também, respondeu com a maior cara de pau: 

         — Comer pedra minha Vó? Tá doida é? Se eu comer estas pedras todas vou acabar 

quebrando os dentes. 

         Ao dizer isto pegou sua sacola, com as coisas dadas pela velha, e saiu fugindo sem olhar 

para traz, pois ouvia os berros indignados dela correndo atrás do malandro. 

         Quando chegou ao armazém, os três amigos da aposta não acreditaram na história de Pedro. 

Só tiveram a confirmação de tudo que o Pedro dissera, quando a velha chegou ao armazém 

contando que dera para Pedro uma porção de coisas para fazer uma sopa de pedras, mas que era 

na verdade uma sopa de legumes com os ingredientes que ela colheu de sua horta e pertences de 

sua casa. 

         Assim que a velha saiu, Pedro cobrou a aposta e tratou de se mandar. 

         Dizem que está andando pelo mundo até hoje, aprontando e dando golpes nos que tentam 

enganá-lo. 

 
                       Fontes pesquisadas: “Contos Tradicionais Do Brasil” (Folclore) 

Luís Da Câmara Cascudo Editora: Global. 



 

VOCABULÁRIO 

 

Faça a correspondência entre as palavras e seu significado. 
 

( 1 ) Avarenta:  (     ) Contra a sua própria vontade 

( 2 ) Negaceando:  (     ) Esperto 

( 3 ) Matutos:  (     ) Pensando 

( 4 ) Matutando:  (     ) Que não acredita 

( 5 ) Matreiro: (     ) Acomodando 

( 6 ) Incrédula: 
(     ) Pão-duro, unha-de-fome, pessoa que tem apego exagerado ao 

dinheiro 

( 7 ) Arranchando:  (     ) Pessoas do campo 

 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

 

01 – Quais são as personagens da história? 

 

02 – Assinale a alternativa correta. No texto "Sopa de Pedras": 

 

(     ) o narrador participa da história. 

(     ) o narrador somente conta a história. 

 

03 – “Os matutos falavam de uma velha avarenta que morava num sítio pros lados do rio." Por que 

a velha era considerada uma pessoa avarenta? 

 

04 – Como Pedro fez para que a velha viesse falar com ele? 

 

05 – Por que, no decorrer da história, a velha atendeu a todos os pedidos de Pedro Malasarte? 

Assinale a alternativa correta: 

 

( A ) Ela gostou de Pedro e resolveu agradá-lo. 

( B ) Ela ficou curiosa para saber que gosto tinha a tal sopa de pedra. 

 

06 – Para vencer a aposta que Pedro fez com os matutos, o que ele precisava conseguir? 

 

07 – Que adjetivos você utilizaria para explicar como é a personagem Pedro Malasarte? 
 

 (     ) malvado     (     ) esperto      (     ) impaciente      (     ) convincente. 
 

Adjetivos são palavras que dão características aos seres. 

 

10 – Faça a correspondência entre as expressões e seu significado. 

 



( 1 ) "A velha, lá da casa, só espiando".               (     ) Lançando fumaça. 

( 2 ) "E a panela fumegando."                      (     ) vontade de provar. 

( 3 ) "E tratou de se mandar o mais depressa que pôde."   (     ) Observando. 

( 4 ) "Daí a pouco a velha já estava com água na boca!" (     ) Fugir. 

 

11 – “Cozinha que cozinha, a sopa ficou pronta." 
 

Por que o autor repetiu a palavra cozinha nessa frase? O que ele quis mostrar? 

 

12 – No texto, aparecem nomes como Pedro Malasarte e Chico Charreteiro que são escritos com 

letras maiúsculas. Por que estes nomes são escritos desta maneira? 

 

13 – Por que o Pedro Malasartes saiu correndo da fazenda? Explique com trecho do texto.  

 

14 – O Pedro contou a história aos três amigos, com quem tinha feito a aposta, mas, como eles 

tiveram a confirmação? 

 

15 – Você considera o título do conto adequado? Por quê? 

 

16 – Reescreva outro final para o conto Sopa de Pedras. 

 

 

ESTUDANDO O GÊNERO TEXTUAL 

 

E você gostou da história? Já ouviu alguma história do matuto Pedro Malasartes? O texto 

“Sopa de Pedras” é um conto popular. Você sabe o que é um conto? Quais as características desse 

gênero textual?  

 

Gênero Textual: Conto / Tipologia: Narração  
 

O Conto é uma narrativa breve escrita em prosa, sendo mais curto que o romance e a novela. 

Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. 

Os maiores contistas brasileiros são: Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond 

de Andrade, Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. 

Estrutura do Conto 

A estrutura do conto é fechada e objetiva, na medida em que esse tipo de texto é formado 

por apenas uma história e um conflito. 

Sua estrutura está dividida em três partes: 

• Introdução: apresentação da ação que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma 

breve ambientação do local, tempo, personagens e do acontecimento. 

• Desenvolvimento: formado em grande parte pelo diálogo das personagens, aqui se 

desenrola o desenvolvimento da ação. 

• Clímax: encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. 



Elementos do Conto 

Os elementos que constituem o conto são: 

1. Espaço 

Local em que se desenvolve a narrativa seja numa casa, rua, parque, praça, etc. Por serem 

narrativas breves, o espaço no qual se desenvolve a trama, deve ser um espaço reduzido. 

2. Tempo 

Designa o tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em: tempo cronológico (exterior) 

e tempo psicológico (interior). 

3. Foco Narrativo 

Trata-se do narrador, sendo classificados em: 

• Narrador observador: conhecedor da ação, mas não participante. 

• Narrador personagem: o narrador é um dos personagens. 

• Narrador onisciente: conhece a história e todos os personagens envolvidos nela. 

Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em 

primeira pessoa, nesse caso, quando surge o narrador-personagem. 

4. Personagens 

Indivíduos que participam da narrativa, sendo classificadas, dependendo do foco em: personagens 

principais ou personagens secundárias. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos 

personagens. 

5. Diálogo 

Elemento essencial do conto, os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. 

Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela fala das personagens. 

Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados 

em: diálogo direto, indireto e interior. 

6. Epílogo 

Corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou 

enigmático da ação. 

Tipos de Contos 

Dependendo da temática explorada, há diversos tipos de contos, do qual se destacam: 

• Contos Realistas 

• Contos Populares 

• Contos Fantásticos 

• Contos Eróticos 

• Contos de Terror 

• Contos de Humor 

• Contos Infantis 

• Contos Psicológicos 

• Contos de Fadas 

Disponível em https://www.todamateria.com.br/conto/ 

 

Complete a tabela abaixo utilizando o conto Sopa de Pedras: 

 

https://www.todamateria.com.br/narrador-observador/
https://www.todamateria.com.br/narrador-personagem/
https://www.todamateria.com.br/narrador-onisciente/
https://www.todamateria.com.br/conto/


Título:  

Autor ou quem reconta:  

Gênero Textual:   

Tipologia:  

Tipo de Narrador:  

Personagem principal:  

Personagens secundários  

Características do personagem principal:  

Lugar onde se passa a história:  

Enredo (trama):  

Desfecho (clímax) da história:  

 

ESTUDANDO A GRAMÁTICA 

 

SUBSTANTIVOS 

 

Os substantivos são uma das classes de palavras que compõem a gramática da língua 

portuguesa e caracterizam-se por nomear seres animados, como pessoas e animais, e 

inanimados, como objetos, lugares, estados, ações, qualidades etc. 

O termo surgiu a partir do latim “substantivus”, que quer dizer “o que há de substancial e real 

em algo”. Pode-se interpretar por meio desse significado que os substantivos são partes 

fundamentais de um texto. Eles podem variar em gênero (feminino e masculino), grau 

(aumentativo e diminutivo) e número (plural e singular) e assumem o papel de núcleo das funções 

sintáticas. 

 

Classificação dos substantivos 

 

Os substantivos podem ser classificados em: comum, próprio, simples, composto, concreto, 

abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Hoje vamos conhecer os substantivos próprios e comuns: 

 

Substantivos Comuns 
 

As palavras que nomeiam seres de uma mesma espécie são substantivos comuns. 
 

Exemplos:  
 

• menino 

• criança 

• papagaio 

• cidade 

• homem 

• gente 

• cachorro 

• mulher 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/gramatica


Substantivos Próprios 
 

Os substantivos próprios são aqueles que dão nome às pessoas, estados, países, 

continentes, entre outros, e são sempre escritos com a primeira letra maiúscula. 
 

Exemplos: 

 

• Brasil 

• Argentina 

• Rio de Janeiro 

• João 

• Maria 

• Londres 

• Alemanha 

• Oceano Pacífico 

 
Disponível em https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-

portuguesa/substantivos 

 

1 – Coloque: 

C para substantivo comum 

P para substantivo próprio 

 

(     ) TESOURA  (     ) FELIPE     (     ) VILA VELHA  

 

(     ) PANELA  (     ) CADEIRA     (     ) BARCO  

 

(     ) APAGADOR   (     ) RUA DAS FLORES    (     ) RENATA  

 

(     ) CAMA   (     ) ANDRÉ     (     ) PARIS  

 

(     ) AVIÃO   (     ) RÁDIO     (     ) BOLO  

 

(     ) SÃO PAULO  (     ) BOLSA     (     ) OSSO  

 

(     ) MAMADEIRA  (     ) MAMÃE     (     ) AUGUSTO  

 

2 – Sublinhe os substantivos (comum e próprio) que você identificar nas frases abaixo:  

a) Ana saiu com seu cachorro para dar uma voltinha. 

b) Sempre falo para essa menina pegar a mochila. 

c) Meu pai disse para eu pegar o sapato, a meia e o casaco. 

d) Gosto muito de bala e chicletes 

e) Nessas férias eu vou para o rio de janeiro ver minha tia Solange 

f) Não se esqueça de pegar o lápis, borracha e uma folha. 

g) O planeta terra tem mais água do que terra 

h) As crianças corriam na praia. 

i) Meu cachorro é guloso. 

j) O homem batia os pés. 

k) O rapaz canta bem. 

l) Fui ao cinema no domingo. 

m) Vi uma barata e saí correndo. 

n) A abelha produz mel e cera. 

 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/substantivos
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/lingua-portuguesa/substantivos


ATIVIDADES REFERENTES À MATEMÁTICA DA EJA II 5ª/6ª SÉRIE 

ATIVIDADE 1:  Auto correção das atividades da primeira semana 

OBJETIVO: Enxergar seus próprios erros e perceber que é capaz de identificá-los. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Olá meus alunos queridos espero que estejam bem, nesta semana começaremos nossa 

atividade com a correção das primeiras atividades de matemática que passei para vocês, assim como fazíamos na 

sala, qualquer dúvida me chame no Whats. 

1) Qual país tem o maior número de infectados do mundo? 

Resp. O país com o maior número de infectados nesta ocasião era Estados Unidos com 

1.004.435. 

2) Qual o país tem o maior número de mortes? 

Resp. O país com o maior número de mortes nesta ocasião era Estados Unidos com 56.308 

3) Coloque em ordem crescente o número de mortes 

COLOCAÇÃO PAÍS MORTES 

1 Guiné  7 

2 Gana 11 

3 Camarões  56 

4 Luxemburgo  88 

5 Japão 351 

6 Brasil  4.543 

7 China  4.642 

8 Alemanha  6.061 

9 Reino Unido 21.092 

10 França  23.293 

11 Espanha  23.521 

12 Itália  26.977 

13 Estados Unidos 56.308 

 

4)  Agora coloque em ordem decrescente o número de infectados 

 

COLOCAÇÃO PAÍS INFECTADOS 

13 Estados Unidos  1.004.435 

12 Espanha  219.764 

11 Itália  199.414 

10 Alemanha  158.134 

09 Reino Unido 152.840 

08 França  128.339 



07 China  84.338 

06 Brasil  66.505 

05 Japão  13.385 

04 Luxemburgo  3.729 

03 Camarões  1.621 

02 Gana  1.550 

01 Guiné  1.163 

 

5) Escreva por extenso os números de infectados dos seguintes países: 

 

China 84.388 

OITENTA E QUATRO MIL TREZENTOS E OITENTA E OITO 

Espanha 219.764 

DUZENTOS E DEZENOVE MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO  

Gana 1.550 

UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA 

Estados Unidos 1.004.435 

UM MILHÃO E QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO. 

Itália 199.414 

CENTO E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E QUATORZE  

Brasil 66.505 

SESSENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E CINCO 

 

6) Qual a diferença de infectados entre o Reino Unido e Alemanha?   

Resp. A diferença é de 5.294 infectados. 

7) Qual a soma dos países com menor número de infectados? 

Resp. A soma dos países com o menor de infectados é de 2.713  

8) Some os números de infectados dos 3 países com mais casos? 

Resp. A soma é de 1.423.613. 

9) Se o número de infectados dobrar no Brasil no próximo mês. Quantos infectados teremos 

daqui 30 dias? 

Resp. Teremos um número de 133.010. 

10) Se na próxima semana o número de infectados de Gana triplicar, quantos serão daqui a 

7 dias? 

Resp. Daqui sete dias terão um total de 4.650 infectados. 

Bons estudos  Profª Renata 

      Qualquer dúvida me chamem. 

 



OBJETIVO:  

➢  Entender o processo de divisão como sendo a operação inversa da multiplicação; 

➢ Identificar em uma divisão exata e não exata o dividendo, o divisor, o resto e o quociente; 

➢ Resolver situações problemas que envolvam o calculo de divisões exatas com um númeto no divisor; 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Sabemos que os alunos desenvolvem cálculos matemáticos de multiplicação e 

divisão, muito antes de entrar na escola, ou seja, em situações do dia-dia. De um modo geral a matemática está 

presente na vida das pessoas em várias situações como nas relações de compras, nos afazeres domésticos, lidamos 

diariamente com o raciocínio lógico, com operações e pensamento combinatório, precisamos agir em diversas 

situações onde é preciso, juntar, separar, tirar, comparar, agrupar, dividir e distribuir. Por esse motivo destaco a 

importância dos alunos compreenderem os conceitos matemáticos por trás destas ações, para que essas habilidades 

sejam trabalhadas e aprimoradas. 

DIVISÃO 

A DIVISÃO É A OPERAÇÃO INVERSA DA MULTIPLICAÇÃO. DETERMINAM QUANTAS VEZES UMA QUANTIDADE 

ESTÁ CONTIDA EM OUTRA. OS ELEMENTOS DA MULTIPLICAÇÃO SÃO CHAMADOS DE DIVISOR, DIVIDENDO, 

QUOCIENTE E RESTO. 

 

 

ATIVIDADE 1:  Relacione cada resposta indicada por uma letra à pergunta correspondente. 

 

 ATIVIDADE 2 

 Um cozinheiro fez 530 quindins para vender em caixas com 12 unidades. 

➢ Quantas caixas ele precisará? 

➢ Sobrarão doces?  

➢ Caso sobrem quantos? 

➢ Se ele vender a caixa á R$12,00 quanto ele conseguirá com a venda dos doces? 

ATIVIDADE 3: Um fabricante precisa separar 3.840 frascos de álcool em gel em 4 lojas. Quanto 

receberá cada loja? 

ATIVIDADE 4: Em uma divisão o dividendo vale 369 e o divisor é igual a 3. Qual é o quociente 

dessa divisão? E o resto? 

ATIVIDADE 5: Marque a alternativa que corresponde ao verdadeiro resultado da divisão do número 

2.496: 

 

  Qual o resultado da divisão de R$ 33,00? 

  Qual a metade de R$ 110,00? 

  Qual é a terça parte de 27? 

  Qual é a metade de 382? 

  Qual é a terça parte de 210 livros? 

A  191 

B  9 LIVROS 

C  70 LIVROS 

D  R$ 55,00 

E  R$ 11,00 



➢ Por 2 

(    ) 486                         (    ) 1.248       

(    ) 3.450  (    ) 1.236  

➢ Por 3 

(    ) 956                        (    ) 832    

(    ) 563  (    ) 875 

➢ Por 4 

(    ) 624                       (    ) 784   

(    ) 586  (    ) 765 

 

ATIVIDADE 6: Em seis horas uma ambulância percorre 270 km. Quanto ela percorre em uma 

hora? 

ATIVIDADE 7: Uma fábrica produz 7.686 máscaras de tecido em 7 dias. Quantas máscaras 

produzem em um dia de trabalho? 

ATIVIDADE 8: Uma farmácia distribuiu igualmente 168 frascos de álcool entre 8 vendedores. 

Quantos frascos cada um recebeu? 

PARA DIVIDIR UM NÚMERO TERMINADO EM ZERO POR 10, POR 100 OU POR 1.000, BASTA 

ELIMINAR UM, DOIS OU TRÊS ZEROS DESSE NÚMERO. 

EXEMPLOS 

200:10=20 ELIMINADO UM ZERO 

3.500:100=35 ELIMINADOS DOIS ZEROS 

8.000:1.000=8 ELIMINADOS TRÊS ZEROS 

 

ATIVIDADE 9: Agora é sua vez de aplicar a regrinha acima 
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ATIVIDADES DE HISTÓRIA 5ª/6ª SÉRIE 

SEMANA DE 25/05 Á 29/05 

OBJETIVOS: 

✓ Discutir o conceito de Antiguidade clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, assim como os 

impactos sobre outras sociedades e culturas; 

✓ Identificar as permanências legadas por civilizações da Antiguidade aos dias atuais; 

✓ Analisar as contribuições das civilizações antigas para humanidade. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A Antiguidade é o período do surgimento das primeiras civilizações e sociedades, e estudá-

las nos fará entender e observar as contribuições destas civilizações nos dia autuais. 

ATIVIDADE 1; 

Leitura do texto: 

HISTÓRIA ANTIGA OU ANTIGUIDADE 

O período conhecido como Antiguidade ou História Antiga refere-se a um espaço de tempo 
que vai desde as civilizações mesopotâmicas e o Egito Antigo até o fim do Império Romano, Neste 
período que compreende de 4.000a.C à 476 d.C., algumas civilizações  tiveram destaque e seu 
apogeu, desenvolvendo-se na Europa e Oriente Médio, estão Mesopotâmia, Egito Antigo, povos 
hebreus, a Grécia Antiga e Roma  Antiga. 

As primeiras cidades desenvolveram-se na Mesopotâmia, mais especificamente, em torno 
do Rio Eufrates, em torno de 3500 a.C. Estas cidades surgiram inicialmente como aglomerados 
mais densamente habitados, como centros comerciais e militares de uma dada localização. 

Em torno de 2000 a.C, as primeiras cidades começaram a desenvolver-se em torno do Rio 
Nilo e na China. Estas cidades dispunham de estruturas complexas, inexistentes nestas vilas, como 
grandes depósitos para estoque de alimentos e templos religiosos. A maioria dos habitantes destas 
cidades já não trabalhavam mais na agricultura, e sim no artesanato ou no comércio de produtos e 
serviços em geral. 

A maioria das cidades da antiguidade não possuíam mais do que dez mil habitantes, e não 
eram maiores do que 1 km². 

As cidades da antiguidade localizavam-se quase sempre próximos à beira de uma fonte de 
água potável e próximas à grandes corpos de água, tais como rios e mares, para facilitar o 
transporte de carga de uma região à outra, bem como obtenção de água potável. Quando as fontes 
de água doce eram insuficientes, trabalhadores livres ou escravos traziam água de fontes próximas 
à cidade. Avanços tecnológicos também ajudaram. As maiorias das cidades da antiguidade 
clássica dispunham de um ou mais reservatórios públicos, onde a água potável era armazenada. 
Alguns destes reservatórios também coletavam água da chuva, principalmente os reservatórios das 
cidades no norte da África. 

Porém, água não era mais o único fator para a localização de uma cidade. Com o 
aparecimento de guerras entre diferentes povos, proteção também tornou-se um fator importante. 
Algumas destas cidades localizavam-se em serras de difícil acesso, como Roma e Atenas, por 
exemplo. A grande maioria das cidades antigas eram cercadas por muralhas. As muralhas de 
pequenas cidades eram geralmente feitas de madeira, enquanto as muralhas de cidades 
importantes ou grandes cidades eram feitas de pedra, mármore e cimento. 

O crescimento populacional nestas cidades começou a criar sérios problemas, quanto ao 
saneamento básico. A coleta de lixo era inexistente na maior parte das cidades. Habitantes da 
classe trabalhadora simplesmente jogavam seu lixo nas ruas - muitas, dos quais, não 
pavimentadas. Como consequência, doenças eram muito comuns na época, e a taxa de 
mortalidade era alta. Este problema era agravado com chuvas - que inundavam as casas da cidade 
com lama contaminado com lixo e microorganismos causadores de doenças. Outras cidades, 
porém, coletavam o lixo das casas e os jogavam fora das muralhas da cidade. As cidades romanas, 
em especial, se destacavam por suas ruas pavimentadas e seus avançados sistemas de 
saneamento que não seriam ultrapassados em escala e tecnologia até o século XIX. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/2000_a.C.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Nilo
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https://pt.wikipedia.org/wiki/China
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escravatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lixo
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Lama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3bio
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIX


Quando estudamos as civilizações da Antiguidade, muitas vezes não sabemos por que razão 
temos que compreender que muitos dos hábitos e tradições arraigados entre povos que viveram 
há tanto tempo atrás estão em nós nos dias atuais. 

Contudo, existem coisas que nos pode indicar que nossa era tão “moderna” e “tecnológica” 
deve muito para as ideias que surgiram há vários séculos. Se examinarmos bem, a Antiguidade 
está presente até no café da manhã, já que nosso pão é uma invenção dos egípcios. 

No campo militar, os antigos puderam nos oferecer grandes contribuições na hora de 
dominar os inimigos. Os babilônios, por exemplo, foram os primeiros a aproveitar os seus 
conquistados para formarem uma rentável força de trabalho com a adoção do escravismo. Por 
outro lado, os gregos quiseram melhorar os planos quando entravam em choque com os inimigos 
criando a chamada falange: um grupo de soldados bem munidos que ataca de maneira 
sincronizada. 

Na hora de construir, contar e transportar devemos nos lembrar das contribuições obtidas 
nas ciências exatas e na engenharia. Antes do fim do século XIX, a pirâmide de Gizé ocupou 
durante quatro mil anos o posto de construção mais alta de todo o mundo. Já os sumérios, 
preocupados com o gasto de suas obras, desenvolveram a primeira calculadora do Mundo Antigo. 
Os fenícios, antes da tal globalização, criaram embarcações ágeis que os permitiam realizar 
comércio com vários povos estrangeiros. 

Hoje em dia, muitos apontam para os benefícios estabelecidos pelo regime democrático em 
nosso país. Contudo, mesmo tendo influência dos ideais do liberalismo, várias de nossas ações 
políticas e institucionais foram, em certa medida, experimentadas pelos gregos. Em Atenas, os 
legisladores Clístenes e Péricles lançaram as bases de uma nova forma de governo que inspirou 
nossa democracia moderna. Além disso, foram os primeiros povos a criarem concursos para a 
ocupação de cargos públicos. 

Atualmente, a grande disponibilidade de recursos estéticos, cirúrgicos e terapêuticos para 
cuidar do corpo nos leva a crer que pertencemos à era do “culto ao corpo”. Contudo, não podemos 
pensar que os antigos não tinham suas preocupações e vaidades. No campo das artes, os greco-
romanos desenvolveram técnicas de reprodução corporal que, passados dois mil anos, 
impressionavam os renascentistas. Na medicina, os egípcios se aventuravam na realização de 
várias cirurgias, inclusive, cerebrais. 

Essas são apenas umas das poucas comparações que nos mostram a riqueza de 
capacidades e invenções que marcaram a Antiguidade e influenciam o mundo de hoje. Se possível 
fosse, haveria ainda outras discussões e análises que nos mostrariam que os povos do passado 
disponibilizaram conhecimento que, de forma alguma, pode ser considerado inferior em relação ao 
saber produzido na contemporaneidade. 

 
ATIVIDADE 2 
  
Responda as questões a seguir. 
 

✓ Onde estavam localizadas as primeiras cidades da civilização da Antiguidade? 
✓ Como eram as cidades na civilização Antiga? 
✓ Os povos da civilização Antiga vivem como? 

 
ATIVIDADE 3: 

✓ No texto acima cita algumas invenções da Antiguidade que ainda hoje nos beneficia. 
Quais são elas? 

ATIVIDADE 4: 

✓ No Egito Antigo, muitas foram as descobertas que hoje na atualidade ainda nos 
beneficiam. Escolha um item abaixo e faça uma pequena pesquisa. 



ARADO PARA PLANTAÇÃO 

BOLICHE 

CALENDÁRIO 

FOLHA DE PAPIRO 

MAQUIAGEM DE OLHOS 

PASTA DE DENTES 

 

BIBLIOGRAFIA 
https://brasilescola.uol.com.br 
https://wikipedia.or.br 
https://br.historyplay.tv 

 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA PARA A TURMA DE 5° e 6° SÉRIES 

OBJETIVO: o aluno deverá escrever sua história morando na cidade de diadema. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: o aluno irá mediante um relato escrito contar a sua história vivendo na cidade de diadema 

(como chegou na cidade, suas conquistas e suas dificuldades). 

ATIIVDADE:  

JÁ APRENDEMOS SOBRE A FORMAÇÃO DA CIDADE DE DIADEMA E COMO SE DEU SUA 

HISTÓRIA DESDE A ORIGEM ATÉ OS DIAS ATUAIS. AGORA, EM SEU CADERNO, FAÇA UM 

BREVE RELATO FALANDO UM POUCO SOBRE A SUA HISTÓRIA NA CIDADE DE DIADEMA. 

SE NASCEU NA CIDADE, SE VEIO DE OUTRO LUGAR, PORQUE VEIO, COMO E QUANDO 

CHEGOU AQUI E SUAS CONQUISTAS NA CIDADE, FALE TUDO O QUE ACHAR 

IMPORTANTE PARA A SUA HISTÓRIA. 

 

COMPONENTE CURRICULAR CIÊNCIAS 

PROFESSORA KELE 

 

A ÁGUA PARTE 3 
OBJETIVO: PROPICIAR AO ALUNO O CONHECIMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA ÁGUA E OS CUIDADOS. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: A ÁGUA RECURSO ESGOTÁVEL; ÁGUA PRESERVAÇÃO E USO CONSCIENTE. 

 

ATIVIDADE: 

LEIA O TEXTO SOBRE A ÁGUA E RESPONDA EM SEU CADERNO OU EM FOLHAS QUE 

DEVERÃO SER GUARDADAS, PARA VISTO POSTERIOR. 

FONTE:  https://www.todamateria.com.br/a-importancia-da-agua 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/
https://wikipedia.or.br/
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DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO PLANETA TERRA 

O planeta Terra tem cerca de 70% de sua superfície coberta por água, sendo que 97,5% 

dessa quantidade é de água salgada e encontra-se em maior parte nos mares e oceanos. 

  A água doce representa apenas 2,5% e é dividida da seguinte forma: 68,9% em geleiras e 

calotas polares 

• 29,9% em águas subterrâneas  

• 0,3% em rios e lagos  

• 0,9% em outros locais, como pântanos e umidade do solo. 

• É preciso lembrar também que a água não é distribuída uniformemente no mundo. Em 

alguns lugares da Terra há grande disponibilidade de água doce, em muitos outros, a escassez de 

água é uma realidade, como nas regiões semiáridas e nos desertos. 

       O Brasil é o país que possui a maior reserva de água doce do planeta, com aproximadamente 

13,7%. Sobre a hidrografia brasileira podemos destacar o rio Amazonas, maior rio em volume de 

água do mundo, e o Aquífero Guarani, que é a maior reserva de água doce subterrânea do mundo. 

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA OS SERES VIVOS 

      Os seres vivos no planeta necessitam de água para sobreviver, pois ela desempenha diferentes 

funções, por exemplo, regular a temperatura, dissolver substâncias, transportar materiais, eliminar 

resíduos e até mesmo auxiliar na fabricação de alimento, como nas plantas com a realização da 

fotossíntese. 

       A água também faz parte da composição dos seres vivos. Nos alimentos, a quantidade de água 

pode variar e alcançar grandes porcentagens, como é o caso do pepino que é formado por 95% de 

água. A água-viva é uma espécie animal em que 98% do peso do seu corpo corresponde à água. 

POR QUE A ÁGUA É TÃO IMPORTANTE? 

     A água é importante, pois através dela a vida no planeta é mantida. Ela é responsável por: 

hidratar os seres vivos, manter o equilíbrio da biodiversidade e permitir o desenvolvimento de 

atividades pelos seres humanos. 

IMPORTÂNCIA DA ÁGUA PARA O PLANETA 

       A água no planeta forma os ecossistemas aquáticos, divididos em oceanos, rios, lagos e 

pequenos corpos de água, permitindo a existência de diferentes tipos de animais e viabilizando as 

relações ecológicas. Por exemplo, o fito plâncton marinho, minúsculo organismo que vive nos 

oceanos, é capaz de produzir grandes quantidades de oxigênio. 

        A água que se infiltra no solo é responsável pela sua umidificação. Isso favorece o crescimento 

e desenvolvimento da vegetação. No meio ambiente, a água é capaz de regular a temperatura, 

pois torna a sensação térmica mais agradável. Quando a energia solar chega à superfície terrestre 

parte da energia é gasta ao aquecer oceanos e rios. 

USOS DA ÁGUA: PRINCIPAIS FORMAS DE APROVEITAMENTO 

     A maior parte da água disponível para utilização no planeta é utilizada na agricultura. Cerca de 

69% de água é usada na irrigação. Em torno de 22% do consumo de água é destinado às indústrias. 

A água faz parte dos produtos, é utilizada para resfriar e gerar vapor, limpar ambientes, entre outras 

utilidades. 

     A água potável, que representa uma parcela de 8% do consumo, é a que abastece as nossas 

casas e está presente no nosso dia a dia. Ela é indispensável, pois usamos para beber, para o 



preparo das refeições, para a higiene pessoal e doméstica, ou ainda para a pesca, transporte, 

produção de energia elétrica, irrigação etc. A água ainda é utilizada para produção de energia 

elétrica. O potencial hidráulico da água é aproveitado pelas usinas hidrelétricas para conversão de 

energia. 

QUESTÕES 

1) Como é feita a distribuição da água no planeta? 

2) Qual é o rio brasileiro com maior volume de água no mundo? 

3) Qual é a importância da água para os seres vivos? 

4) Como a água é importante para a vegetação? 

5) Fale com suas palavras o que é água potável? 

COMPONENTE CURRICULAR INGLÊS – 5ª e 6ª séries 

 
Objetivo 

Conhecer os números de 20 - 60 

Aprender as cores  

Contexto 

Ir evoluindo na sequência numérica 

Conhecer as cores em inglês 

 

Anteriormente você aprendeu os números de 1 – 19. Correto? Agora vamos ver os números de 20 

– 60. Os números são infinitos, mas vamos aprender as dezenas de vinte a sessenta, para ficar 

bem compreendido.  

NUMBERS (NÚMEROS) 20 – 60 

20 – TWENTY     

30 - THIRTY     

40 - FORTY     

50 - FIFTY       

60 – SIXTY 

ATIVIDADE 1 : o aluno deverá olhar os números dados de 20 a 60 e escrever em inglês por 

extenso.   

1 – Escreva em INGLÊS o número dado. 

a)  40________________    d) 30 _______________  

b) 60 ________________    e) 20 _______________ 

c) 50 ________________  

ATIVIDADE 2 : o aluno deverá somar e assinalar o resultado correto em inglês. 

2) As adições abaixo terão resultado de 20 a 60. Assinale o resultado correto em inglês. 

a) 31 + 9  =  (    ) forty   (    ) twenty     (    ) fifty  

b) 19 + 11 =  (    ) forty   (    ) twenty    (    ) thirty  

c) 51 + 9  =  (    ) twenty    (    ) sixty       (    ) fifty  

d) 10 + 10 =  (    ) forty      (    ) twenty    (    ) sixty 



C O L O R S (cores) 

 

   yellow         green       black 

 

             white         blue       red  

        

    pink  

 

ATIVIDADE 3: o aluno deverá associar a cor à descrição correta. 

3) Associe corretamente a cor em inglês à descrição dada.  

A) PINK  (    ) a cor do céu 

B) BLUE  (    ) a cor que  algumas pessoas usam como luto 

C) BLACK  (    ) a cor que simboliza a paz 

D) RED  (    ) a cor da grama 

E) WHITE  (    ) a cor do sol 

F) YELLOW  (    ) a cor da linha do metrô que vai da estação Palmeiras/Barra Funda até a estação  

            Corinthians/Itaquera. 

G) GREEN      (    ) a cor que muitas meninas gostam 

 

ATIVIDADE 4: o aluno deverá descobrir qual das sequências de cores está de acordo com as cores 

do quadro. 

 

4) Assinale a sequência correta de acordo com o nome das cores em inglês do quadro abaixo. 

 

            black      red         blue  pink     green 

      

 

 

                

 

 

          

 

         

(    )         

 

 

 

 



ARTES 

OBJETIVOS: APRECIAR TRABALHOS DE VAN GOGH, PERCEBER A INFLUÊNCIA DE EXPRESSOES E 

SENTIMENTOS EM OBRAS ARTÍSTICAS 

CONTEXTUALIZAÇÃO: DANDO CONTINUIDADE AO NOSSOS ESTUDOS SOBRE O ARTISTA HOJE 

TRATAREMOS DE APROFUNDAR SOBRE COMO OS SENTIMENTOS VIVENCIADOS INFLUENCIARAM SUA 

OBRA 

Van Gogh expressões e sentimentos 

Van Gogh retorna para a casa dos pais, onde pouco tempo depois tem que lidar com a morte do 

pai, em 1885, no mesmo ano em que pinta “os comedores de batata”, com tons escuros e ambiente 

sombrio.  Pouco tempo depois, é acolhido por seu irmão Théo em paris, que agora dirige a galeria 

Goupil, onde van Gogh teve seu primeiro emprego. Conhece pintores como Pissardo, Degas, 

Gaughin e Seurat e, em dois anos, pinta 200 quadros, entre eles o “auto retrato” (1887). 

 

Imagem do quadro: os comedores de batata Van Gogh 1885 

Agora anote as perguntas e responda no seu caderno de artes:  

1 . Van Gogh já tem tendências à depressão e solidão. Quando volta a morar com os pais, o que 

acontece de trágico? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. De certa forma, em sua pintura, Van Gogh expressa seus sentimentos em relação à morte do 

pai. Como isso acontece? 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Observe a expressão das pessoas na obra “comedores de batatas”. O que você percebe? 

______________________________________________________________________________ 



4. Os rostos nas obras de arte transmitem sentimentos e emoções, observe os quadros a seguir e 

anote no seu caderno qual sentimento transmitem: 

 

Quadro 1 : o grito ( edward munch ) que sentimento transmite: 

______________________________________________________________________________ 

 

Quadro 2: o almoço dos barqueiros Pierre - Auguste Renoir que sentimento transmite: 

_____________________________________________________________________________ 

5. Em uma folha de seu caderno de artes, desenhe de um lado apenas os rostos que expressem 

os seguintes sentimentos: alegria e medo, veja o exemplo:  

 

Links das Imagens:  

https://www.saiacomarte.com/obra/comedores-de-batatas/ 

http://quadrosdecorativos.net/quadros-famosos-conheca-obras-mais-famosas-de-todos-os-tempos/ 

https://www.todamateria.com.br/pinturas-famosas-do-mundo/ 

https://www.saiacomarte.com/obra/comedores-de-batatas/
http://quadrosdecorativos.net/quadros-famosos-conheca-obras-mais-famosas-de-todos-os-tempos/
https://www.todamateria.com.br/pinturas-famosas-do-mundo/

