
EMEB PROFESSORA ANNETE MELCHIORETTO 

SEMANA DE 25/05 A 29/05 

 
Queridos alunos: Desejamos que todos estejam bem! Vamos para mais uma semana de 

muito aprendizado! Não esqueça de colocar o nome da disciplina e a data em que a 

atividade foi disponibilizada no Portal. Leia, com atenção, toda orientação. Faça com calma 

e crie uma rotina diária para estudar. Fizemos as atividades com muito carinho! ♥ 

Abraços! Até breve! 

Professores: Magda (5º ano A), Soraya (5º ano B), Valéria (5º ano C), Moriá (5º ano D), 
Sandra (5º ano E), Rosa Maria (Arte), Carlos Alexandre e Marcos (Educação Física).   

 
Língua Portuguesa:  

 
Atividade 1: 

(Fontes: Revista Ciência Hoje das Crianças – Ano 25/nº 236/Julho de 2012) 
(Adaptação: Profª Magda) 

  

Objetivos: Ler e buscar respostas em texto informativo. 
 

Vamos relembrar? ☺ 
 

Texto informativo é um tipo de texto que tem a função de informar e ensinar. Traz 
informações para conhecermos mais ou esclarecer dúvidas sobre um determinado tema.           

São utilizados textos informativos em jornais, revistas, livros didáticos, 
enciclopédias, sites e artigos científicos, entre outros. 
 
 

Leia o texto e responda as questões no caderno. 

 
 

Você sabia que golfinhos usam habilidades especiais  
para conseguir comida? 

 

 
 

Você certamente já ouviu falar que os golfinhos são muito inteligentes, mas sabia 
que esses animais apresentam estruturas físicas sofisticadas e muita habilidade para 
capturar suas presas? 



Para começar, os golfinhos usam a ecolocalização, ou seja, eles emitem sons que 
se propagam na água e, ao atingirem algo, retornam para eles, indicando que devem seguir 
determinado caminho. Em geral, esses sons localizam peixes dos quais os golfinhos se 
alimentam e são tão eficientes que sinalizam a presença de uma presa – como os linguados 
– até mesmo embaixo da areia! 

Fora a ecolocalização, golfinhos têm um superouvido capaz de localizar outras 
espécies, como a corvina, que emitem um “ronco”. Outra surpresa é a presença de um 
mecanismo especial em seu rosto (que é como os especialistas chamam a parte mais fina 
de seu focinho). Essa parte de seu corpo é muito sensível, capaz de detectar campos 
elétricos emitidos pelos peixes. 

Alguns golfinhos se alimentam próximos às bocas de rios e aos estuários (regiões 
que ficam entre o rio e o mar). Sua comida preferida é a lula, mas camarões, raias e até 
peixes maiores fazem parte do cardápio desses mamíferos quando se tornam adultos. 
Perto da costa, eles capturam tainhas e ajudam os pescadores, empurrando os peixes 
fugitivos para perto da beira, onde os humanos ficam pescando com suas redes e tarrafas, 
desenvolvendo uma curiosa parceria entre o homem e bicho. Já em águas profundas, os 
golfinhos podem se alimentar de peixes luminosos que à noite saem das profundezas. 
Tanto os golfinhos costeiros como esses oceânicos comem lulas e polvos quando estes 
formam grandes grupos para se reproduzirem. 

É interessante saber que, além de utilizarem técnicas variadas para capturar suas 
presas, os golfinhos usam seus dentes apenas para prender ou partir o alimento, nunca 
para mastigar. 

Por fim, para que haja fartura de alimentos para golfinhos e outras espécies 
marinhas, é fundamental que tomemos muito cuidado com os nossos oceanos! 
 

Lucas Milmann de Carvalho 
Universidade Estadual de Santa Cruz e 

Laboratório de Ecologia e Conservação de Mamíferos Marinhos – ECOMMAR 
 

Responda: 
 
 

1) Segundo o texto, o que é ecolocalização? 

2) O que o superouvido dos golfinhos permite a eles? 

3) Quais os alimentos preferidos dos golfinhos nos seguintes lugares: 

a) Nas bocas dos rios 
b) Perto da costa 
c) Em águas profundas 

4) Explique “a curiosa parceria entre o homem e o bicho”. 

5) Como os golfinhos utilizam os dentes em sua alimentação? 

6)  O que deve ser feito para que haja fartura de alimentos para os golfinhos? 
 
 

Atividade 2: 
(Fonte: Aprender Sempre – Anos iniciais – 5º ano) 

 

Objetivos: Praticar a leitura; relembrar as características de um conto; explorar a 

linguagem oral e escrita. 

 
Vamos fazer a leitura de um texto bastante interessante. É a história do Caixeiro 

Viajante que se apaixona por uma defunta. Isso mesmo! Ele se apaixona por uma moça 
morta. Quer saber como foi essa história?  



O BAILE DO CAIXEIRO VIAJANTE 
Reginaldo Prandi 

  

Sábado é dia de baile, tanto na roça quanto na cidade.  

Numa cidade pequena do interior o baile é sempre um grande acontecimento. Melhor 

situação para namorar e para arranjar namorado não tem. O sábado é um dia muito propício 

para o nascimento de grandes amores.   

Pois foi num baile de sábado que o moço de fora apaixonou-se por uma donzela da 

terra. Foi mais ou menos assim que aconteceu. Leôncio, sim, era esse o seu nome. 

Conheço bem sua incrível história de amor.  

Leôncio era um caixeiro-viajante da 

capital e vinha à cidade uma vez por mês 

prover de mercadorias as vendas do lugar. 

Ia e voltava no mesmo dia, mas houve 

algum problema com sua condução e 

daquela vez ele teve que dormir na cidade.  

Cidade pequena, sem muitos 

atrativos, o que se poderia fazer à noite 

para distração?  

Era dia de baile na cidade, um 

sábado especial, e uma orquestra de fora 

tinha sido contratada.  

O moço do hotel que servia o jantar comentou:  

— Seu Leôncio, este baile o senhor não pode perder.  

E não podia mesmo, mal sabia ele. Leôncio mandou passar o terno e foi ao baile.  

Gostava de dançar, sabia até dar uns bons passos, mas era tímido, relutava em tirar 

as moças.  

Passou boa parte do tempo de pé, apreciando, bebericando um vermute só para ter 

o que fazer com as mãos.  

Por volta de meia-noite sentiu que chegava o sono e pensou em se retirar. Foi 

quando viu Marina entrar no salão. Ficou sabendo depois que seu nome era Marina.  

Marina chegou só e, ao entrar, passou junto a Leôncio. Bem perto dele ela parou e 

se virou para trás.  

— Oh! Deixei cair minha chave no chão.  

Ela falava consigo mesma, distraída que estava, mas para Leôncio, que tudo ouviu 

atentamente, suas palavras funcionaram como uma deixa. Ele se abaixou rapidamente, 

pegou a chave do chão e a estendeu à sua dona.  

Antes que ela dissesse qualquer coisa ele falou:  



— Pode agradecer com uma contradança, senhorita.  

— Marina, meu nome é Marina. Sim, vamos dançar. 

Dançaram aquela contradança e mais outra e outras mais. Dançaram o resto da 

noite, até o baile terminar. Parecia que os dois eram velhos parceiros de dança, tão leves 

e tão graciosos eram seus passos.  

Leôncio se sentia completamente enlevado, como se o encontro com a bela 

dançarina fosse um presente enviado pelo céu. Presente que ele nem merecia, chegou a 

pensar. Agradeceu à providência ter permanecido na cidade. Já nem queria ir embora no 

dia seguinte.  

Em nenhum momento Marina fez menção de o deixar para encontrar amigos ou 

conhecidos no salão. Ele tinha a sensação de que ela fora ao baile só por ele, de que era 

com ele que queria dançar a noite toda. Não teria namorado, noivo, marido? Muitas paixões 

chegam enquanto se dança.  

Leôncio apaixonou-se por Marina ao dançar com ela. Então, a orquestra tocou a 

música de encerramento e o baile acabou, já era alta madrugada. Leôncio insistiu em 

acompanhar a moça até sua casa. Ela aceitou a companhia, era perto, iriam a pé.  

Estava frio lá fora, uma fina garoa molhava as calçadas. Na portaria do clube Leôncio 

pegou a capa que tinha deixado ali guardada. Ele tinha uma capa da qual nunca se 

separava. Viaja a muitos lugares diferentes, enfrentando os climas mais imprevisíveis. A 

capa era sempre o abrigo garantido.  

Leôncio ofereceu a capa à companheira para que se protegesse do mau— Para você 

não se resfriar, faz frio.  

Ela aceitou, vestiu o sobretudo e os dois foram andando pelas calçadas. 

Caminhavam de mãos dadas, como namorados, falavam pouco, só o essencial.  

Próximo à saída da cidade, a moça disse ao caixeiro-viajante:  

— Despedimo-nos aqui. E explicou por quê:  

— Não fica bem você ir comigo até onde moro.  

— Está bem, como quiser – ele consentiu.  

Começando a despir o sobretudo, ela disse:  

— Leve sua capa.  

— Não fique com ela. Está frio. E completou:  

— Depois você me devolve.  

Era difícil para Leôncio deixar a moça ir, mas havia a possibilidade do amanhã e do 

futuro todo. Ele propôs, com o coração na mão:  

— Amanhã, às oito da noite, em frente à matriz?  

Ela assentiu e o beijou.  



A garoa fria tinha se transformado em densa neblina, mal se vislumbrava a luz dos 

postes de iluminação. O silêncio reinava soberano. Um cão uivou ao longe. Leôncio viu 

Marina desaparecer na bruma da madrugada. Com as mãos nos bolsos e o corpo retesado 

pela friagem, o caixeiro retornou ao hotel.  

O dia seguinte foi de grande ansiedade, mas inicialmente a noite chegou para 

Leôncio. Muito antes da hora marcada lá estava ele em frente à igreja esperando por 

Marina. Só quando o relógio da matriz bateu doze badaladas Leôncio aceitou com tristeza 

que ela não viria mais. Temeu que alguma coisa grave tivesse acontecido. Tinha certeza 

de que ela gostara dele tanto quanto ele gostara dela.  

Alguma coisa grave teria acontecido. Ele ia descobrir.  

Era tarde e só restava ir dormir, mas na manhã seguinte, mal se levantou, já foi 

perguntando pela moça. Na rua, no largo da matriz, em todo lugar, interrogava sobre a 

moça e nada.  

Estranhamente ninguém sabia dizer quem era ela. Numa cidade pequena todo 

mundo se conhece, todos sabem da vida de todos, todos se controlam, vigiam-se uns aos 

outros. A fofoca é cultivada como se fosse uma obrigação, como se representasse um dever 

cívico.  

Uma linda moça da cidade vai ao baile desacompanhada, dança a noite toda com 

um desconhecido e ninguém sabe quem ela é?  

Ele continuou perguntando por sua dançarina. Foi aos armazéns e lojas que tinha 

como clientes, descrevia a moça, dizia seu nome e ninguém sabia dizer quem era a 

donzela.  

— Aquela com quem dancei ontem a noite toda.  

Ninguém tinha visto.  

Desanimado, voltou para sua hospedagem. Então um velho se apresentou, era um 

empregado do hotel, empregado que Leôncio nunca tinha visto, nem nessa nem em outras 

estadas na cidade. Era alto, magro e de uma palidez desconcertante.  

O velho empregado do hotel lhe disse:  

— Moço, conheci uma tal Marina igualzinha à sua.  

E completou, baixando a voz respeitosamente:  

— Mas ela está morta, morreu há muito tempo.  

Disse que a moça pereceu num desastre de carro, quando estava fugindo para se 

casar com um caixeiro-viajante, casamento que a família dela não queria, de jeito nenhum.  

Leôncio ficou chocado com a história, que absurdo! Imaginar que se tratava da 

mesma pessoa!  

— Nem pensar. Eu a tive nos braços a noite toda!  

Mas o velho funcionário insistiu:  



— No túmulo dela tem a fotografia, quer ver?  

— Não pode ser, é um disparate, mas quero ver.  

O velho não se fez de rogado. Em poucos minutos estavam os dois subindo a ladeira 

que levava ao afastado cemitério da cidade.  

Com a cabeça girando, cheio de dúvidas e incertezas, Leôncio se perguntava:  

— O que é que eu estou fazendo aqui? 

Chegaram ao portão do campo-santo e o velho disse a Leôncio que entrasse 

sozinho. Não gostava de cemitérios, desculpou-se. Explicou como chegar ao túmulo da 

moça, despediu-se com uma reverência e foi embora.  

Não foi difícil para o caixeiro-viajante encontrar a campa que seu acompanhante 

descreveu com precisão.  

A tardinha se fora, escurecia, a noite já caía sobre o cemitério. A neblina voltava a 

descer e esfriara um pouco. Leôncio sentia frio, tremia, mas podia enxergar perfeitamente. 

Estava de pé diante da tumba. E o retrato da defunta que ali jazia era mesmo o dela. “Aqui 

descansa em paz Marina, filha querida”, era o que dizia a inscrição em letras de bronze, 

havia muito tempo enegrecidas, fixadas sobre o mármore gasto da lápide mortuária.  

O olhar aturdido de Leôncio desviou-se do retrato, não queria ver mais o rosto amado 

aprisionado na pedra pela morte. Triste desdita a do viajante, havia mais coisa para ver ali. 

Uma tragédia nunca se completa sem antes multiplicar o desespero. O olhar de Leôncio 

subiu em direção à parte alta do sepulcro. Na cabeceira do jazigo estava uma peça que lhe 

era bastante familiar. Sentiu um calafrio lhe percorrer a espinha, tinha as pernas bambas, 

o coração disparado. Aproximou-se mais do túmulo para ver melhor.  

Estendida sobre a sepultura, à sua espera, repousava sua inseparável capa. 

  
         

Copie as perguntas e responda-as em seu caderno: 

 

1) Qual é o título do texto lido? 

2) Quais são os personagens principais do texto? 

3) Quais os outros personagens que aparecem na história? 

4) Qual o local onde se passa a história? 

5) Em qual espaço acontece o fato mais importante da história? 

6) Em que tempo acontece este conto? 

a) Em alguns dias. 

b) Apenas numa noite. 

c) Apenas numa madrugada. 

 Justifique sua resposta copiando o trecho do conto. 



7) Por que o texto recebeu este título? Copie do texto um trecho que justifique sua 
resposta. 
 

8) Este conto pode ser classificado em:  

a) Conto fantástico. 

b) Conto de terror. 

c) Conto de mistério. 

9) Em qual parte do texto tem o início do conflito no conto? Conflito é a parte que indica 
algo a ser resolvido. Indique em qual parágrafo ele surge e copie-o. 
 

10)  Em qual parte do texto temos o clímax? O clímax é a parte mais intensa do conto. 
 Escreva com suas palavras esta parte do texto. 
 

11)  Qual é o desfecho do conto? Desfecho é o final da história. Explique com as suas  
palavras. 
 

Quer saber mais? ☺ 
 

 Acesse: https://www.youtube.com/watch?v=c-rge5nGRyk 

 

Atividade 3: 
Fontes: Livro Buriti Mais 

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf12.php 
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf32.php 

(Adaptação: Profª Soraya) 

 

Objetivo: Empregar corretamente as terminações ESA e EZA.  
 

Para iniciarmos este estudo, precisamos relembrar o que são 
substantivos e adjetivos. Vamos lá? 
 

Relembrando: ☺ 
 

Substantivo: todas as palavras que nomeiam seres reais ou imaginários, concretos ou 
abstratos são consideradas substantivo. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os 
substantivos também nomeiam: lugares (Brasil, Alemanha...); sentimentos (raiva, amor...); 
estados (alegria, tristeza...); qualidades (honestidade, sinceridade...); ações (corrida, 
pescaria...). 
 
Adjetivo:  é a palavra que expressa uma qualidade ou característica de um ser e se 
"encaixa" diretamente ao lado de um substantivo. 

Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos que além de 
expressar uma qualidade, ela pode ser "encaixada diretamente" ao lado de um 
substantivo: homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. 

Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não acontece o 
mesmo; não faz sentido dizer: homem bondade, moça bondade, pessoa 
bondade. Bondade, portanto, não é adjetivo, mas substantivo. 

 

Para saber mais: ☺ 
 

 ESA é feminino da terminação ÊS nos adjetivos pátrios e em alguns substantivos. 
Exemplos: japonês – japonesa, barão – baronesa, camponês – camponesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-rge5nGRyk
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf12.php
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf32.php


 EZA é a terminação que forma os substantivos abstratos derivados de adjetivos. 
Exemplos: belo – beleza, triste – tristeza, rico – riqueza, gentil – gentileza. 

 

 Há, ainda, outras formações em que se usa EZ. Exemplos: árido – aridez, rápido – 
rapidez, flácido – flacidez. 
 
 

Copie as perguntas e responda-as no caderno: 
 
 

1. Complete as frases com substantivos derivados dos adjetivos que estão entre 
parênteses: 
 

a) Este hospital foi sempre cuidadoso com a sua ____________ . (limpo) 

b) Os visitantes ficaram chocados com a ____________ do lugar. (pobre) 

c) Tenho ____________ que você vai conseguir! (certo) 
 
2. Que terminação foi usada para formar substantivos derivados de adjetivos? 
 
3. Observe o feminino da primeira palavra e faça o mesmo com as palavras seguintes: 
 

a) holandês: holandesa 

b) escocês: ____________ 

c) japonês: ____________ 

d) duque: _____________ 

e) marquês: ___________ 

f) milanês: ____________ 

 
4. Que terminação foi usada para formar o feminino? 
 
5. Explique quando devem ser empregadas as terminações ESA e EZA. 
 
 

Matemática: 
 

Atividade 1. 
(Fonte: Livro EMAI – Volume 1 – Unidade 1) 

 

 
Objetivo: Desenvolver o cálculo mental.  
 

Nem sempre precisamos de lápis e papel 
para realizarmos um cálculo, não é mesmo? Em 
muitos casos, podemos ganhar tempo e fazer o 
cálculo mentalmente.  

 

Vamos tentar? ☺ 
 

Pedro e Talita estavam brincando com um jogo composto de blocos numerados, e 
para ganhar pontos é preciso empilhá-los segundo uma regra. 



 Descubra qual é a regra, com base nos exemplos a seguir: 
 
 

 
 

 
  Faça as atividades a seguir no caderno. 

1. Copie e complete cada bloco, utilizando a regra que você descobriu: 
 
 

 
 
2. Você utilizou cálculo mental ao completar algum bloco? Em quais deles? 
 

3. Pedro perguntou para Talita: 
 
O resultado de 125 + 28 é maior ou menor que 150? 
 
Ela respondeu: — É maior que 150, porque 125 + 25 é igual a 150. 
 

 Nem sempre precisamos encontrar o resultado exato de um cálculo.  Às vezes, basta 
obter um resultado que seja próximo do valor exato, como fez Talita. 

 

4. Observe as cartelas abaixo e responda qual a opção que você considera correta. 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

Atividade 2. 
(Fonte: Aprender sempre – Anos iniciais – Matemática – 5º Ano) 

 

Objetivo: Resolver problemas com as quatro operações matemáticas. 
 

Resolver problemas faz parte do nosso dia a dia, não é mesmo? É uma excelente 
oportunidade para desenvolvermos o raciocínio!  
 
 

Leia os problemas e resolva-os no caderno, registrando como você chegou ao 
resultado. 
   
 

1. Para ir a uma festa João tem 5 camisas nas cores azul, branca, verde, preta, amarela e 
4 bermudas nas cores vermelha, branca, marrom e verde. De quantas maneiras ele pode 
se vestir, escolhendo uma camisa e uma bermuda?  
  
2. A escola de Natália está organizando uma gincana. Todos os alunos estão participando. 
Para ganhar eles precisam arrecadar 4500 latinhas de refrigerantes para reciclagem. 
Natália e seus amigos já arrecadaram 649 latinhas. Quantas latinhas faltam para eles 
ganharem a gincana?  
 
3. Uma livraria tinha 1258 livros de histórias em quadrinhos. Comprou mais 869 livros do 
mesmo gênero e depois vendeu 1092 deles. Quantos livros de história em quadrinhos 
restaram na livraria?  



 4. O dono da padaria “Pão Bom” vai assar 708 pães para uma encomenda. Ele irá 
distribuí-los igualmente em três bandejas. Qual é o número de pães que será colocado 
em cada bandeja?  
 

 Os próximos problemas foram retirados do Livro EMAI – Volume 1 – Unidade 2: 

  
5. Tiago tem 13 jogos e Mateus tem o triplo de jogos de Tiago. Quantos jogos Mateus tem? 
 
6. Gabriel tem 50 carrinhos, que são o dobro da quantidade de carrinhos de Vitor. Quantos 
carrinhos Vitor tem? 

 
7. Pedro conseguiu completar um álbum com 240 figurinhas. Sabendo que Daniel tem a 
metade da quantidade de figurinhas de Pedro, quantas figurinhas Daniel tem? 
 
8. Para comprar um videogame, Luiz pagou 10 parcelas de 45 reais. Quanto custou o 
videogame? 
 
9. Luísa foi a uma loja em que os jogos de videogame estavam em promoção.  Eles foram 
agrupados em kits com 3 jogos diferentes em cada um. Luísa comprou 5 kits. Quantos jogos 
Luísa comprou? 
 
10. Luísa viu, próximo ao caixa, uma tabela que mostrava a quantidade de kits e os 
respectivos preços. Ela quis construir uma tabela que apresentasse a quantidade de kits e 
o número de jogos correspondentes. Copie a tabela no caderno e complete os dados que 
faltam. 

 

 
A. O que você observa na sequência de números que aparecem na segunda coluna da 

tabela? 
 

 
11. Resolva as seguintes multiplicações:                            
                                                                      A)  
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 Responda: O que você descobriu sobre multiplicações de um número por 10? 



 
B) 
 
 
     

Responda: O que você descobriu sobre multiplicações de um        
número por 100? 
 
 

 
 
 
 
C) 
 

Responda: O que você descobriu sobre multiplicações de um número 
por 1000? 

 
 
 
 
 
 
 

Atividade 3. 
(Autorias pessoais: Profª Magda e Profª Moriá)  

 

 
Objetivo: Realizar cálculos de multiplicação e divisão. 
 
 

Copie no caderno as próximas atividades. Registre como você chegou ao resultado. 
 
 

1) Resolva as operações do quadro a seguir e pinte o resultado correto: 
 
 

 

 Operação Resultados 

a 45 x 3 155 135 125 

b 109 x 2 218 208 248 

c 1234 x 4 4396 4936 4633 

d 57 x 5 582 258 285 

e 981 x 32 31392 32392 33192 

 
 
 
2) Resolva os cálculos de divisão, relacione e copie as respostas correspondentes das 
placas: 



 
a) 114 : 2 =  
 
 
b) 340 : 4 = 
 
 
c) 315 : 5 = 
 
 
d) 2118 : 6 = 
 
 
e) 186 : 3 = 
 
 

 Resolva os problemas e responda de acordo com a alternativa correta:  
 

3) Em uma escola há 264 livros para ser distribuído em 8 prateleiras, quantos livros ficará 
em cada prateleira?  
 

A. 23 livros 
B. 33 livros 
C. 43 livros 

 
4) Em um supermercado há 1 tonelada de alimentos estocados, o que corresponde a 1000 
quilogramas. Se dividirmos em centenas (100), quantas centenas teremos da tonelada 
disponível? 
 

A. 10 centenas 
B. 100 centenas 
C. 1 centena 

 
5) Carlos comprou um carro no valor de R$ 36.000,00. Se ele parcelar este valor em 12 
vezes, quanto será cada parcela? 
 

A. R$ 2.800,00 
B. R$ 3.000,00 
C. R$ 3.200,00 

 
6) Rodrigo tem 2 filhos e quer dar R$ 400,00 de mesada para eles. Se dividir igualmente 
entre os dois, quanto cada um receberá?  
 

A. R$ 100,00 
B. R$ 150,00 
C. R$ 200,00 

 
 
 
 
 

 

 
 

63 

62 

57 

353 

85 



 

 

 
 
 

Resposta: 
 

1. Fábio: 17h30. 

2. Paulo: 17h45. 

3. Rodrigo: 18h15. 

4. Ricardo: 17h50. 

5. Márcio: 18h. 

6. Felipe: 17h55. 
 

Fonte: http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/desafios-matematicos-problemas.html 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registre as respostas no seu caderno.  
 
 
 
 

http://ensinar-aprender.com.br/2011/06/desafios-matematicos-problemas.html


 

 
 
 

Bons pensamentos! Boa diversão! 

 
 

Na próxima semana você saberá o resultado! Até lá! ☺ 

 
 

Interdisciplinar:  
 

Atividade 1. 
(Autoria pessoal: Profª Magda) 

 

Objetivos: Realizar a leitura do mapa do Brasil por regiões; localizar informações 
cartográficas de acordo com a legenda. 
 

Vamos recordar as grandes regiões que formam o Brasil? O mapa abaixo mostra o 
Brasil dividido por regiões. Cada cor no mapa representa uma região do país.  



 Não esqueça de observar a legenda com as cores indicando cada região! 
 

 
  Fonte da imagem: https://br.pinterest.com/pin/826480969098255133/ (Acesso em: 12/05/2020) 

 

Responda no caderno de acordo com as informações do mapa: 
 

1) O Brasil é formado por cinco grandes regiões. Quais são elas? 

2) Quais estados formam a região Sudeste? 

3) Qual região possui três estados? 

4) Observando o mapa, qual região possui mais estados? 

5) Escreva os nomes dos estados da região Norte. 

6) O Distrito Federal (DF), sede do governo, fica em qual estado? 

7) São Paulo fica em qual região do Brasil? 

8) Qual estado e região que você nasceu? 
 

 

Atividade 2. 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-quarentena.htm  

(Acesso em: 18/05/2020) 

 

Objetivos: Identificar a finalidade do texto e interpretar o texto lido. 

 
Recentemente o mundo virou de ponta cabeça com o surgimento de um vírus que 

se alastrou velozmente, colocando em risco a vida de milhões de pessoas e, 
consequentemente, mudando seus hábitos. 

https://br.pinterest.com/pin/826480969098255133/
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/biologia/o-que-e-quarentena.htm


 Leia o texto a seguir: 
 

O que é quarentena? 
 

Quarentena é um tipo de reclusão aplicado a determinado grupo de pessoas sadias, 

mas que podem ter sido contaminadas pelo agente causador de alguma doença, a fim de 

evitar que ela se espalhe. Esse procedimento foi adotado várias vezes na história, porém 

não se sabe ao certo quando foi praticado pela primeira vez. 

Apesar das críticas, em casos de doenças graves e com grande transmissibilidade, 

a quarentena ainda é adotada. Um exemplo recente é o da cidade chinesa de Wuhan, 

colocada em uma quarentena a fim de evitar que o SARS-CoV-2 (novo coronavírus) se 

espalhasse e que se aumentassem os casos da doença COVID-19. 

O Ministério da Saúde define quarentena como: isolamento de indivíduos ou 

animais sadios pelo período máximo de incubação da doença, ou seja, pelo tempo 

compreendido entre o contato com o agente causador e a manifestação dos sintomas da 

doença. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o tempo de quarentena se inicia a 

partir da data do último contato do indivíduo com um caso clínico ou portador, ou a partir da 

data que esse comunicante sadio saiu de um local onde havia a fonte de infecção.  

Na quarentena, o indivíduo é retirado do convívio com outras pessoas, a fim de evitar 

uma possível epidemia. Muitas pessoas pensam que a quarentena se refere a 40 dias de 

reclusão, porém isso não é verdade. O tempo de quarentena é determinado de acordo 

com o período de incubação da doença. Imagine uma doença que tem período de 

incubação de 10 dias, ou seja, a pessoa começa a desenvolver os sintomas dessa 

enfermidade após 10 dias do contato com o agente causador. A quarentena, nesse caso, 

deve ter o mínimo de 10 dias após a pessoa ter tido contato com uma outra doente ou um 

local onde a doença está ocorrendo. 

Quando falamos em reclusão de pessoas a fim de evitar que uma doença se espalhe, 

dois termos são importantes: quarentena e isolamento. Quando uma pessoa é colocada 

em quarentena, ela é separada da população, porém não apresenta sintomas, tratando-se 

apenas de uma precaução por ela ter tido contato com um doente ou ter estado no local de 

fonte da infecção. Apenas quando a pessoa está comprovadamente doente é que ela é 

submetida ao isolamento. 

Muitos discutem se a quarentena é realmente uma prática adequada para evitar uma 

grande epidemia. Um dos pontos de maior discussão está no fato de que esse 

procedimento determina uma limitação na liberdade do indivíduo (e coloca-o em 

situações que afetam, por exemplo, seu psicológico) e desencadeia até mesmo prejuízos 

financeiros. Outro ponto destacado é que não há comprovação científica de que a 

quarentena é realmente eficaz no controle de doenças. 



A SARS é desencadeada por um vírus que assustou o mundo nos anos de 2002 e 

2003. Durante a epidemia, Pequim impôs uma quarentena a quatro mil pessoas que tiveram 

contato próximo com outras suspeitas de terem a doença, ordenando que aquelas ficassem 

em suas casas. Hospitais também foram colocados em quarentena na situação, impedindo 

a entrada e saída de visitantes. A SARS foi controlada em 2003, e nenhum caso foi 

registrado desde 2004. No total, cerca de 800 pessoas morreram em decorrência da 

doença.  

O SARS-CoV-2 é um tipo de vírus responsável por desenvolver infecções 

respiratórias que podem ter consequências graves, inclusive a morte do indivíduo. Os 

primeiros casos da doença, conhecida como COVID-19, foram registrados no final de 2019, 

e, em janeiro de 2020, o agente causador foi identificado. 

Os primeiros casos da doença surgiram em Wuhan, na China, e a cidade foi 

submetida a uma quarentena a partir de 23 de janeiro. Entre as medidas tomadas, estavam 

a suspensão do transporte público e de voos para a região, isolando a cidade 

completamente. Até o dia 24 de março de 2020, o novo coronavírus, como ficou conhecido 

o SARS-CoV-2, já havia causado a morte de 16.231 pessoas e mais de 372.757 casos já 

haviam sido confirmados em todo o mundo. 

Por Vanessa Sardinha dos Santos 
Professora de Biologia 

 

Responda as perguntas no caderno: 
 

1) Qual a função desse texto? 

a) Informar e esclarecer dúvidas sobre um assunto. 
b) Dar instruções sobre como fazer algo. 
c) Noticiar um acontecimento. 

 

2) De acordo com o texto o que significa quarentena? 

3) Quais foram as medidas tomadas a partir do surgimento da doença? 

4) Qual foi o local citado como foco de início da doença? 

5) Como o isolamento social completo ou parcial pode afetar a vida dos indivíduos? 

6) Quais são as medidas que a sua família tem tomado para se proteger da 
contaminação pelo vírus?  

 

Atividade 3. 
(Fonte: SILVA, Daniel Neves. "Povos da Mesopotâmia"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/povos-mesopotamia.htm  
(Acesso em: 15/05/2020 – Adaptação: Profª Soraya) 

 

Objetivo: Conhecer a formação das primeiras civilizações da humanidade, suas culturas e 
descobertas. 
 
  Na Mesopotâmia, formaram-se as primeiras civilizações da humanidade. Os sumérios 
foram os povos mais antigos da região, que também abrigou amoritas, assírios e caldeus. 
  Vamos conhecer e aprender sobre esses povos? Leia o texto a seguir. 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/povos-mesopotamia.htm


Povos da Antiguidade 
 
  Mesopotâmia foi o nome da região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, no 
Oriente Médio, principalmente onde hoje se concentra o Iraque. Essa região é considerada 
um dos berços da civilização, uma vez que as primeiras cidades do mundo surgiram lá. A 
palavra “Mesopotâmia” teve origem no idioma grego e significa “terra entre rios”, fazendo 
menção exatamente aos dois rios que banhavam seu território. 
 
  A Mesopotâmia abrigou diversos povos da antiguidade, atraídos pela fertilidade do 
solo que era garantida pelos ciclos de cheias dos rios Tigre e Eufrates. Entre os inúmeros 
povos que habitaram a região, destacam-se os sumérios, os amoritas, os assírios e 
os caldeus. Outros povos que tiveram relevância na história mesopotâmica foram 
os acádios e os elamitas. 
 

Os primeiros povos a estabelecerem-se na Mesopotâmia foram os sumérios, por 
volta de 5000 a.C. Eles fundaram as primeiras cidades da região, das quais se 
destacam: Ur, Uruk e Eridu. As cidades sumérias logo assumiram a condição de cidades-
estado, pois possuíam total autonomia e uma administração própria. 

Essas cidades estiveram em constante estado de guerra umas com as outras pela 
disputa de terras. Cada uma delas possuía um deus ou deusa distinto e, para a adoração 
desse deus, eram construídos templos conhecidos como zigurates. As cidades sumérias 
desenvolveram uma característica típica dos agrupamentos humanos: as diferenças entre 
classes sociais. Na Suméria, existia uma pequena classe bem estabelecida e privilegiada 
que vivia à custa do trabalho das classes baixas. 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Os sumérios criaram a primeira forma de escrita da humanidade, conhecida 
como escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi desenvolvida por volta de 3000 a.C. para 
manter um registro sobre a contabilidade do comércio, do palácio real e da produção agrícola. 
Os registros escritos eram realizados em blocos de argila a partir de um objeto pontiagudo 
conhecido como cunha. Outros povos que habitaram a região também se utilizaram da escrita 
cuneiforme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontes das imagens: https://conhecimentocientifico.r7.com/escrita-cuneiforme/ 

https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/ 

https://conhecimentocientifico.r7.com/escrita-cuneiforme/
https://www.infoescola.com/civilizacoes-antigas/escrita-cuneiforme/


 
Fonte da imagem: https://apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/251/bibliotecas-no-mundo-antigo 

 
Por volta de 2200 a.C., os acádios, um povo que habitava a região central da 

Mesopotâmia, conquistou as grandes cidades da Suméria e fundaram o Império Acádio. 
Os acádios tinham Ágade como sua principal cidade e tiveram Sargão I como importante 
rei. No entanto, teve um curto período de existência. Rebeliões internas, aliadas à pressão 
exercida pela chegada de outros povos estrangeiros, como os gútios e os elamitas, 
enfraqueceram esse império. O enfraquecimento dos acádios permitiu a conquista do poder 
pelos amoritas. 

 
Os amoritas eram um povo originário do deserto da Arábia que haviam se 

estabelecido na cidade da Babilônia. Por volta de 1900 a.C., esse povo constituiu um 
império na região, conhecido como Primeiro Império Babilônico. A cidade 
da Babilônia foi transformada em um importante centro urbano e comercial de toda a 
Mesopotâmia. 

O principal rei dos amoritas foi Hamurábi, responsável por expandir as fronteiras do 
Primeiro Império Babilônico. Atribui-se a Hamurábi o feito de ter promovido um grande 
desenvolvimento no plantio agrícola com a construção de inúmeros canais de irrigação. Ele 
também ficou conhecido por organizar um conjunto de leis mesopotâmicas em um mesmo 
código, conhecido como Código de Hamurábi. 

O Código de Hamurábi agrupava uma série de leis tradicionais da Mesopotâmia 
sobre o lema da Lei de Talião: “olho por olho, dente por dente”. Assim, de acordo com 
esse código, todo aquele que cometesse algum delito teria uma punição proporcional e 
equivalente ao dano que tivesse causado. 

 
Os assírios eram um povo que habitava a região norte da Mesopotâmia e que, ao 

longo do segundo milênio a.C., organizaram uma sociedade extremamente militarizada. 
O exército assírio era considerado o mais poderoso e organizado de seu tempo. Isso porque 
os assírios formaram um exército profissional em constante treino, que utilizava armas de 
metal e carros de guerra puxados por cavalos. 

Um dos reis mais conhecidos dos assírios foi Ashurbanipal, que foi o responsável 
por mandar construir a grande Biblioteca de Nínive (a cidade de Nínive era a capital dos 
assírios). A Biblioteca de Nínive concentrou inúmeros blocos de argila com escrita 
cuneiforme com importantes registros sobre a vida política, social e cultural dos povos da 
Mesopotâmia, o que permitiu aos historiadores ampliar os conhecimentos sobre a região. 

https://apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/251/bibliotecas-no-mundo-antigo


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fontes das imagens: https://apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/251/bibliotecas-no-mundo-antigo 
 

 

 

Antiga escultura, criada pelos assírios no século IX a.C., retrata o rei Ashurbanipal com um servo 

 
  Durante o reinado de Ashurbanipal, o Império Assírio sofreu um grande declínio e, em 
612 a.C., foi conquistado pelos caldeus, auxiliados pelos medos (povo que habitava as 
planícies do Irã). 
 

Os caldeus, conhecidos como neobabilônicos, constituíram o Segundo Império 
Babilônico ao conquistar a Mesopotâmia dos assírios em 612 a.C. O império formado 
pelos caldeus foi extremamente curto e, nesse período, Nabucodonosor foi seu principal 
rei. Atribui-se a Nabucodonosor o feito de ter ordenado a destruição de Jerusalém e de ter 
promovido grandes construções na cidade da Babilônia. 

Entre as construções mais conhecidas da Mesopotâmia, e atribuídos ao reinado de 
Nabucodonosor, estavam os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da 
Babilônia são considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo, porém, muitos 
historiadores questionam sua existência pelo fato de não haver indícios arqueológicos e 
registros escritos sobre essa construção além dos registros feitos pelos gregos. 
  Após a morte de Nabucodonosor, o domínio dos caldeus entrou em decadência, e 
esse povo foi conquistado pelos persas, liderados por Ciro II em 539 a.C. 

https://apaixonadosporhistoria.com.br/artigo/251/bibliotecas-no-mundo-antigo


 
Responda as perguntas no caderno: 

 

1) O que você achou mais interessante no texto? Por quê? 
 

2) Segundo o texto, “na Suméria, existia uma pequena classe bem estabelecida e 
privilegiada que vivia à custa do trabalho das classes baixas”. Na sua opinião, existe 
alguma semelhança com os dias atuais? Explique. 
 

3) Na sua opinião, é importante nós conhecermos a história da humanidade? Por quê? 
 

Sugestão:  Momentos felizes! ☺ 

 

 Sugestão de leitura: 

 

Dias de uma Família Fechada em Casa 

 

 

 

 Para ler acesse: https://3a0fd263-ca04-4a4f-a013-

e91c7f1a26a6.filesusr.com/ugd/778303_3bbd2f9ab220407088375ebee6744a0d.pdf 

Vale a pena conferir! 

       Divirta-se! ☺ 

 
 

Arte: 
(Fonte: Texto adaptado: https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebastião_Salgado)   

 
Objetivo: Conhecer a vida e obra de um fotógrafo brasileiro. 
 

Contextualização: Vamos conhecer um pouco da vida e obra de um importante fotógrafo 

brasileiro: Sebastião Salgado.  

https://3a0fd263-ca04-4a4f-a013-e91c7f1a26a6.filesusr.com/ugd/778303_3bbd2f9ab220407088375ebee6744a0d.pdf
https://3a0fd263-ca04-4a4f-a013-e91c7f1a26a6.filesusr.com/ugd/778303_3bbd2f9ab220407088375ebee6744a0d.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sebastião_Salgado


 Leia atentamente o texto bibliográfico do fotógrafo.  

 

Sebastião Salgado 

 

 
Nasceu na vila de Conceição do Capim, interior de Minas Gerais em 08 de fevereiro 

de 1944.  

Após se formar em Economia casou-se com a pianista Lélia Deluiz Wanick. No ano 

de 1969 foi morar em Paris. Em suas viagens de trabalho, para a África, fez sua primeira 

sessão de fotos, nos anos 70.  Fotografar o inspirou tanto que logo depois ele tornou-se 

independente em 1973, como fotojornalista. 

Ficou famoso por suas fotografias representarem situações de pobreza e sofrimento, 

assim como imagens belíssimas da África. Muitas dessas fotos viraram livros que são 

considerados uma obra de arte.  

Com seu trabalho com fotografia retratou como viviam os pobres na América Latina, 

documentou as condições precárias do trabalho manual em todo o mundo, o desalojamento 

em massa de pessoas.  

Na introdução de um dos seus livros escreveu: "Mais do que nunca, sinto que a raça 

humana é somente uma. Há diferenças de cores, línguas, culturas e oportunidades, mas 

os sentimentos e reações das pessoas são semelhantes. Pessoas fogem das guerras para 

escapar da morte, migram para melhorar sua sorte, constroem novas vidas em terras 

estrangeiras, adaptam-se a situações extremas…".  

Trabalhando inteiramente com fotos em preto e branco, o respeito de Sebastião 

Salgado pelo seu objeto de trabalho e sua determinação em mostrar o significado mais 

amplo do que está acontecendo com essas pessoas, criou um conjunto de imagens que 

testemunham a dignidade fundamental de toda a humanidade, ao mesmo tempo em que 

protestam contra a violação dessa dignidade por meio da guerra, pobreza e outras 

injustiças. 



Sebastião Salgado foi internacionalmente reconhecido e recebeu praticamente todos 

os principais prêmios de fotografia do mundo como reconhecimento por seu trabalho.  

Em 6 de dezembro de 2017, tomou posse da cadeira nº 1, das quatro cadeiras de 

fotógrafos da Academia de Belas Artes da França, substituindo Lucien Clergue que morreu 

em 2014. Na cerimônia oficial de posse como imortal da Academia, recebeu o fardão e a 

espada, sendo o primeiro brasileiro a integrar o rol de imortais da instituição.  

 

 

Este é o Sebastião Salgado! Capturando suas lindas imagens! 
 

 

Olha que Foto Maravilhosa! Foi escolhida para a Capa de seu Livro! 
 

Após conhecer um pouco da vida e obra desse premiado fotógrafo brasileiro, 
responda em seu caderno: 

 

1) Você acha importante que os fotógrafos retratem temas como a fome, o desemprego, a 
miséria? Por quê? 
 

 Sugestão: Para conhecer belas fotos desse fotógrafo acesse: 
 

https://br.pinterest.com/passosleonardo/sebastião-salgado/ 

https://br.pinterest.com/passosleonardo/sebastião-salgado/


Educação Física 
 

Objetivos: Experimentar diferentes movimentos de lutas, diferenciar luta de briga; 
reconhecer a necessidade do cuidado com a segurança para preservar a integridade física 
pessoal e dos colegas. 
 
Atividade: Fazer movimentos específicos das lutas Boxe e Caratê. 
 
Contextualização: Os movimentos das artes marciais nada mais são do que estratégias 
para ter a pontuação. A luta na educação física escolar atual é importante como elemento 
esportivo que trabalha a destreza, estratégia, desenvoltura e força em uma situação cheia 
de imaginação, equilíbrio e bem-estar. 
  
Materiais: Sem materiais específicos. 
 
Procedimentos:  
 
Reúna as pessoas de sua casa que quiserem realizar a atividade ou faça sozinho mesmo. 
Observe as imagens enviadas no anexo dessa atividade e tente imitá-las. No Boxe os 
movimentos são realizados com as mãos e no Caratê utilizamos os pés. Depois de 
aprender os movimentos tente fazer alternando movimentos, assim poderá fazer 
movimentos de uma modalidade chamada de Kickboxing, uma espécie de luta 
desenvolvida nos Estados Unidos. 
 
Atividade pós aula:  
 
1) Você sabia que o Caratê veio do Japão? Não? Faça uma pesquisa e registre em seu 
caderno a história do Caratê e seus diversos estilos. 
 
2) Você sabia que o Boxe brasileiro é famoso por ter muitos campeões? Faça uma pesquisa 
e registre em seu caderno os principais campeões brasileiros de Boxe e os anos em que 
eles se sagraram campeões. 
 
Anexos e sugestões:  
 
 
 
 
 

http://3periodopuc.blogspot.com/2012/ acessado em: 21.05.2020 

http://3periodopuc.blogspot.com/2012/


CARATÊ 
 

 
 

http://wwwarteslutasecombates.blogspot.com/2012/06/ acessado em: 21.05.2020 

 
BOA ATIVIDADE! 

 
 

 
 

 

http://wwwarteslutasecombates.blogspot.com/2012/06/

