
 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DO 5º ANO – SEMANA DE 01 À 05 DE JUNHO DE 2020 

 

PROFESSORES: JANAINA, JEMERSON, MARLENE E ROSILENE 

 

 

Aos educandos e suas famílias,  

Ficaremos distantes da escola por um período, contudo, teremos que dar continuidade aos 

processos de aprendizagem.  

Disponibilizaremos atividades específicas para cada turma da Educação Infantil (Fase I e 

Fase II) e Ensino Fundamental.  

Algumas atividades envolverão registros que poderão ser realizados em cadernos ou folhas 

avulsas.  

Ao retornar à escola, vocês deverão trazer os materiais e as atividades realizadas neste 

período.  

 

 

ESCREVA O CABEÇALHO EM SEU CADERNO TODOS OS DIAS: 

 

EMEB Professor Florestan Fernandes 

Diadema, ___ de ________________de 2020. 

Professor (a): _________________Turma:________ 

Nome:____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES PARA O DIA 01/06 

 

ATIVIDADE 1 – PORTUGUÊS 

Objetivo da atividade: Leitura e interpretação. 
 
(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que aparecem no texto. 
(EF04LP15) Distinguir fatos de opiniões/sugestões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários 
etc.).(EF15LP04) Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos gráfico 
visuais em textos multissemióticos. 
 
Contextualização: Na escola sempre participamos de atividades que envolvem leitura e 
interpretação de textos de diversos gêneros. Vamos continuar praticando os conhecimentos 
trabalhados anteriormente nesta atividade.  
 
ATIVIDADE: Leia o texto com atenção e depois copie e responda as questões em seu caderno. 
 

ATIVIDADE 1: 

TEXTO:  MÃE É FOGO (CRÔNICA) 

Observe as imagens da manchete abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Responda as questões a seguir. 

a) Como você acha que a mãe ajudou o filho com o incêndio? 

b) Em sua opinião, o filho gostou da ajuda? 

c) Por que será que saiu no jornal uma manchete como esta? 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Leia o texto, conheça os fatos e divirta-se com a crônica: 

 

Mãe “ajuda” filho bombeiro com incêndio 

 

O que tenho a dizer de minha condenação? É injusta, ora. A sentença mais injusta já 

proferida nos Estados Unidos. O mínimo que posso dizer desse juiz é que não conhece coração 

de mãe. Então não sabe que mãe tem de fazer tudo por seu filho? Será que a mãe desse senhor 

não se esforçou para que ele fosse juiz? 

Bem, o meu Jason não queria ser juiz. Nem médico, nem engenheiro, nem professor. 

Queria ser bombeiro. Quando me anunciou sua decisão, fiquei desesperada. Mas ele me falou 

com tanto entusiasmo da profissão - chegou a imitar para mim o som da sirene do corpo de 

bombeiros - que tive de ceder. E aí lembrei que, desde criança, gostava de apagar fogo. Era um 

problema manter o fogão aceso. Jason ia lá e despejava um balde d'água em cima da chama. 

Churrasco, então, era coisa que nem se podia cogitar. Era acender a churrasqueira e Jason já 

estava de mangueira em punho. 

Mas então ele foi aceito no Corpo de Bombeiros da cidade. Parecia muito feliz, mas um dia 

veio me procurar, em prantos. O que foi?, perguntei aflita. Jason soluçava tanto que nem podia 

falar. Finalmente se acalmou e disse, numa voz sumida:  

- Pouco incêndio... 

De imediato compreendi seu drama. Mount Shasta é uma cidade pequena, não tem muito o 

que incendiar. Pior: não há habitante que não tenha o seu extintor de incêndio. É uma coisa 

patológica, o temor deles é o fogo. 

Fiquei consternada. Mas de imediato resolvi: aquele era o momento em que meu filho 

precisava de mim e eu não lhe falharia. Ele teria a minha ajuda pronta e incondicional. A ajuda que 

só uma mãe pode dar ao filho. 

Mas... Ajuda em quê? Eu não podia andar pelas casas convencendo as pessoas a atirar 

cigarros acesos em cestas de lixo. Eu não podia roubar extintores. O que eu podia fazer - e 

confesso que estremeci quando a idéia me ocorreu - era arranjar uns incêndios para o meu filho. 

Não seria fácil. Em primeiro lugar, tenho medo do fogo. Depois, tinha de avaliar 

cuidadosamente os incêndios que provocaria. Nem tão grandes que submetessem o meu Jason 

ao perigo, nem tão pequenos que ele os rejeitasse com desprezo. Tarefa espinhosa, portanto, mas 

o que não faz uma mãe quando está a ajudar o seu filho? 

Devo dizer que me saí extremamente bem. Provoquei cinco incêndios, todos belíssimos, 

com muita chama, muita fumaça, muita gente ao redor. Em todos o meu Jason brilhou, o que me 

deu entusiasmo. Comecei a pensar em coisas realmente grandes - a municipalidade, quem sabe a 

Casa Branca, quem sabe o Capitólio. Foi aí que me prenderam. 



 

Uma injustiça, como falei. Mas a minha carreira de mãe incendiária não está, de forma 

alguma, terminada. Os carcereiros que se cuidem. Prisão alguma é à prova de fogo. 

 

 (Moacyr Scliar. Folha de São Paulo – 15/08/1995) 

 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 

 

Objetivo: Compreender e praticar multiplicação e divisão.  

 

(EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e 
com números racionais cuja representação decimal é finita(com multiplicador natural e divisor 
natural e diferente de zero), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 
mental e algoritmos.  

 

 
a) A história está sendo narrada:   

    (    ) pela mãe 

    (    ) pelo autor do texto 
 
b)  Como você chegou a esta conclusão? 

 

 
A mãe resolveu que poderia ajudar ao filho a ser feliz, provocando incêndios. 

 
a) Como ela demonstrou que ainda se preocupava com ele? 
b) Ela conseguiu deixar o filho mais feliz? Explique. 

 
Releia: 

“O que eu tenho a dizer de minha condenação? É injusta, ora. A sentença mais 

injusta já proferida nos Estados Unidos. O mínimo que posso dizer desse juiz é que 

ele não conhece coração de mãe.” 

 
a) A condenação da mãe pelo juiz foi correta? Justifique. 
b) Qualquer atitude, baseada em ―coração de mãe‖ é correta? 

 
Quais foram as consequências dessa atitude para: 
 

a) a cidade: ____________________________________________________________  

 
b) Jason: ______________________________________________________________  

 
c) a mãe: ______________________________________________________________  

 
 

 
“Os carcereiros que se cuidem. Prisão alguma é à prova de fogo.” 

 
O que a mãe quis dizer com essa frase? 



 

(EF05MA07) Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números naturais e com 
números racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando estratégias diversas, como 
cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

 

 

Contextualização: Em nossas aulas você já viu que as tabuadas são essenciais para o 

aprendizado, pois facilita a resolução de problemas envolvendo adição, subtração, multiplicação e 

divisão. Nesta atividade você poderá utilizar a estratégia que achar mais conveniente para resolvê-

las. 

Atividade: 

1. Copie em seu caderno, complete e estudem as tabuadas básicas que são essenciais para o 

aprendizado da Matemática: 

TABUADAS 2 AO 10 

 

2. Resolvam as operações matemáticas fazendo os cálculos no caderno: 

A) 625 + 240=                                              F) 63 x30= 

B) 35.720 + 13.861=                                    C)  876 – 135= 

D) 104 – 86 =                                              E) 506 x 4= 

G) 712 x 15=                                               H) 756:3= 

I) 6.501: 7=                                                 J) 1.237:24= 

 

ATIVIDADES PARA O DIA 02/06 

 

ATIVIDADE 1 – PORTUGUÊS 

 

Objetivo da atividade: leitura e interpretação de texto.  
 (EF05LP06) Flexionar, adequadamente, na escrita, oralidade, os verbos em concordância com 
pronomes pessoais/nomes sujeitos da oração.  
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2X0= 3X0= 4X0= 5X0= 6X0= 7X0= 8X0= 9X0= 10X0= 

2X1= 3X1= 4X1= 5X1= 6X1= 7X1= 8X1= 9X1= 10X1= 

2X2= 3X2= 4X2= 5X2= 6X2= 7X2= 8X2= 9X2= 10X2= 

2X3= 3X3= 4X3= 5X3= 6X3= 7X3= 8X3= 9X3= 10X3= 

2X4= 3X4= 4X4= 5X4= 6X4= 7X4= 8X4= 9X4= 10X4= 

2X5= 3X5= 4X5= 5X5= 6X5= 7X5= 8X5= 9X5= 10X5= 

2X6= 3X6= 4X6= 5X6= 6X6= 7X6= 8X6= 9X6= 10X6= 

2X7= 3X7= 4X7= 5X7= 6X7= 7X7= 8X7= 9X7= 10X7= 

2X8= 3X8= 4X8= 5X8= 6X8= 7X8= 8X8= 9X8= 10X8= 

2X9= 3X9= 4X9= 5X9= 6X9= 7X9= 8X9= 9X9= 10X9= 

2X10= 3X10= 4X10= 5X10= 6X10= 7X10= 8X10= 9X10= 10X10= 



 
 
(EF05LP10) Ler e compreender, com autonomia, anedotas, piadas e cartuns, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação 
comunicativa e a finalidade do texto.  
 
 Contextualização: Na escola você já participou de atividades que envolviam leitura e 
interpretação de história em quadrinhos e tirinhas. Vamos praticar conhecimentos, trabalhados 
anteriormente nessa atividade. Leia o texto quantas vezes achar necessário.  
 
 
 
ATIVIDADE: Leia o texto com atenção e depois copie e responda as questões em seu caderno. 
 

(PM-CAMAÇARI). Leia o texto abaixo e responda. 

 

 

 

 

 

 

 O quadrinho que faz Mafalda achar que a paz está na caixinha é: 

A. o primeiro. 
B. o segundo. 
C. o terceiro. 
D. o quarto. 
 
2. Mafalda considera que a paz está na caixinha porque: 
A. precisa ser carregada. 
B. cabe na caixinha. 
C. é delicada. 
D. está escondida. 
 
3. O trecho ―acabou de passar a paz numa caixinha‖ expressa: 
A. uma opinião. 
B. uma indagação. 
C. um temor. 
D. uma dúvida. 
 
4. Troque a palavra destacada por um dos pronomes pessoais do caso reto do quadro: 
 
 

  
a) Júlio não quer mais um irmão menor. ____________________________ 

b) Eu e Lúcia temos quatro irmãos.  ________________________________ 

c) Juliano, Paulo e Afonso foram ao parque. ________________________ 

d) As meninas vieram ver o bebê. _______________________________ 

 
 
 
 

ele - elas - nós - eles 



 
5. Complete as frases com um dos pronomes de tratamento:  
 

a)     ________________ é meu melhor amigo. 

b)   A ________________ quer que eu a ajude. 

c)   O ________________ precisará esperar um pouco. 

d)   A ________________ quer se casar comigo? 

e)   Vovô, o ________________ virá para a festa? 

f)    Flávio, ________________ não quer doce? — perguntou a mãe ao menino. 

g)     Sei que Ana é solteira, por isso a trato por ________________. 

h)    ________________________ não vai repousar? — perguntaram à rainha. 

 
 

6. Complete as frases usando um dos pronomes possessivos do quadro:  
 
 
 
a)     Nós temos uma linda casa. Ela é  ________________ casa. 

b)    Ele tem uma bicicleta. É ________________ bicicleta. 

c)     Eu tenho um bom amigo. É ________________ amigo. 

d)    Tu tens um grande anel. É ________________ anel. 

 

7. Complete com pronome possessivo: 
 
a)    Nós não sabemos onde está ________________ cachorro. 

b)    Eu perdi a ________________ caneta nova. 

c)    Ele está com a ________________ bicicleta? 

d)    Por que tu não trouxeste as ________________ primas? 

 

 
ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO: Interpretação de problema.  
 
(EF05MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja uma 
igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido.  (EF05MA13) Resolver 
problemas envolvendo a partilha de uma quantidade em duas partes desiguais, tais como dividir 
uma quantidade em duas partes, de modo que uma seja o dobro da outra, com compreensão da 
ideia de razão entre as partes e delas com o todo. 
 
Contextualização: Na escola você já participou de diversas atividades envolvendo resolução de 

problemas.  Nesta atividade você poderá utilizar a estratégia que achar mais conveniente para 

resolvê-los. 

Atividade: Copie ou cole as questões em seu caderno e responda-as conforme o enunciado. 

 
1. Dona Lúcia é uma ótima doceira. Para entregar uma encomenda, ela fez três pacotes. No 

primeiro havia 93 doces. No segundo, havia 47 doces a mais que o primeiro. E no terceiro ela 
colocou o dobro da quantidade que havia no segundo pacote. Qual a quantidade de doces 
feitos para esta encomenda? 
 

Você – senhor – senhorita – senhora 

meu - nossa – teu – sua 



 
2. Pensei em um número, multipliquei-o por 6 e adicionei 7. O resultado foi 55. Em que número 
pensei? 
 
3. A soma de três parcelas é 8.740. A primeira é 4.319 e a segunda é 1843. Determine a terceira 
parcela. 
 
4. Numa viagem de automóvel, Diego dirigiu 150,60 quilômetros e Daniel 130,40 quilômetros. 
Quantos quilômetros eles dirigiram ao todo? 

5. Que idade uma pessoa que nasceu em 1962 completará no ano de 2020? 

 

Para relembrar, copie ou cole o quadro explicativo e as questões em seu caderno, resolvendo-as.  

   
6. Encontre os números que estão faltando, usando as operações inversas: 
 
a)   ______  + 24 = 96                            e)  ______ x 24 = 96 
 
b)  24 + _____ = 96                               f)   24 x _____ = 96 
 
c) _______ - 24 = 96                            g)  _______ :  24 = 96 
 
d) 96  - _____ = 24                              h) 96 : _______ =  6 
 

 

ATIVIDADES PARA O DIA 03/06 

 
Objetivo: Interpretação de texto.  
 
(EF05LP08) Localizar e organizar informações explícitas, na sequência em que aparecem no texto. 
(EF05LP15) Distinguir fatos de opiniões em textos (informativos, jornalísticos, publicitários etc.). 
 
Contextualização: Na escola você já participou de atividades que envolviam leitura e interpretação 
de textos. Vamos praticar os conhecimentos trabalhados anteriormente nesta atividade. 
 
Atividade: Leia o texto e responda as questões em seu caderno: 
 
 

Bichos liberados 
 
 

Após três anos de testes e preparo de equipes, o Hospital Albert Einstein liberou que bichos 

de estimação, às vezes considerados membros da família, visitem pessoas internadas, mesmo 

aquelas em unidades semi-intensivas. 

Para ter a entrada autorizada no hospital, o bicho de estimação deve passar por uma 

avaliação de seu veterinário, que dá um laudo atestando boa saúde. É necessário também que o  

 

Operação inversa é a operação contrária do que está sendo feito. A operação inversa da 

subtração é a adição e a operação inversa da multiplicação é a divisão; sendo assim, a 

adição é a operação inversa de subtração; multiplicação é a operação inversa de divisão. 



 

animal tome banho antes da visita. Os donos devem apresentar os documentos de vacinação e 

manter o visitante tranquilo. 

―Mas, antes de tudo, é preciso a autorização do médico, que tem de colocar no prontuário 

que ele está de acordo com a visita. Uma equipe checa se todo o protocolo foi cumprido. Na 

menor dúvida, a entrada não será autorizada‖, explica Rita Grotto, gerente de atendimento do 

hospital. 

"Poder receber seus bichos aqui era um desejo frequente dos pacientes. Eles fazem bem e, 

sem dúvida, interferem na cura", afirma Rita Grotto. Para o médico, o contato com os bichos pode 

levar "felicidade, paz e bem-estar" e auxiliar na recuperação de algumas pessoas. "O encontro 

com um cão ajuda a relaxar, a retomar a preocupação com o corpo, o que pode ficar perdido em 

pacientes crônicos.‖ 

https://tudosaladeaula.blogspot.com/ 13/05/2020 às 21:02 

 
 

1. O texto é uma notícia. Que fato está sendo noticiado? 
____________________________________________ 
 
2. Qual é o tema do texto? 
____________________________________________ 
 
3. Sublinhe, no segundo parágrafo, palavras e expressões que se referem a quem recebeu 
autorização para entrar no hospital. 
 
____________________________________________ 
 
4. Qualquer animal pode visitar os donos no hospital? O que é necessário? 
 
____________________________________________ 
 
5. Quais as possíveis consequências da visita de um bichinho de estimação? 
 
____________________________________________ 
 
6. No 4.º parágrafo ―Eles fazem bem e, sem dúvida, interferem na cura". A que se refere a palavra 
em negrito? 
 
____________________________________________ 
 
 
7. Os trechos abaixo expressam fato ou opinião? Coloque F para fato e O para opinião. 
 
a) ―O Hospital Albert Einstein liberou que bichos de estimação – cães, gatos e passarinhos  
visitem pessoas internadas.‖ (   ) 
 
 
b) ―É necessário também que o animal tome banho antes da visita.‖ (   ) 
 
 
c) ―Para o médico, o contato com os bichos pode levar "felicidade, paz e bem-estar" e 
auxiliar a recuperação de algumas pessoas. ― (   ) 
 
 



 
ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 

 

Objetivo: Interpretar tabela.  
(EF05MA24) Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou 
linhas). (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números 
naturais e com números racionais cuja representação decimal é finita, utilizando estratégias 
diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos.  
 
Contextualização: Em nossas aulas você já resolveu problemas envolvendo informações 
apresentadas em tabelas e gráficos. E também já trabalhamos resolução de operações. Vamos 
trabalhar mais um pouco com estes exercícios.  
 
 
Atividade: Para relembrar, copie ou cole o quadro explicativo e as questões em seu caderno 
e resolva-as em seguida. 
 
 

 
1)  Agora em seu caderno efetue as seguintes multiplicações: 
 
a) 23 x 10=   _____                    e) 23 x 100 =  _____                          i) 23 x 1000 = ________ 
b) 123 x 10=  ____                     f) 123 x 100= ____                             j) 123 x 1000= ________ 
c) 1000 x 10= _____                  g) 1000 x 100= ____                          k) 1000 x 1000= _______  
d) 2345 x 10= _____                  h) 2345 x 100=  _____                       l) 2345 x 1000= _______ 
 
2) Observe na tabela o número aproximado de cidades de alguns estados brasileiros, em seguida 

responda as questões em seu caderno: 

Estado 
Número de 

cidades 

Acre (AC) 22 

Bahia (BA) 415 

Ceará (CE) 184 

Minas Gerais (MG) 756 

Paraná (PR) 371 

Pernambuco (PE) 177 

Rio de Janeiro (RJ) 81 

Rio Grande do Sul (RS) 427 

Santa Catarina (SC) 260 

São Paulo (SP) 625 

 

MULTIPLICAÇÃO DE NUMEROS INTEIROS POR 10,100 E 1000. 
  
Multiplicando por 10 
Quando multiplicamos um número por 10, basta acrescentarmos à direita do número um zero.   
Ex:   235 x 10 = 2.350 
 
Multiplicando por 100 
Quando multiplicamos um número por 100, basta acrescentarmos à direita do número dois 
zeros.    Ex:   235 x 100 = 23.500 
 
Multiplicando por 1000 
Quando multiplicamos um número por 1000, basta acrescentarmos à direita do número três 
zeros.  Ex:   235 x 10 = 235.000 
 



 
a) Quantas cidades Minas Gerais possui a mais do que o estado da Bahia? 

b) Quantas cidades existem na região Sul do Brasil, sabendo que ela é formada pelos 
estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul? 

 
c) Para que o estado de Pernambuco tenha o mesmo número de cidades que o Ceará, 

quantas cidades a mais ele deveria ter? 
 

 

3) O esquema abaixo informa a distância da casa de Camila à escola. 

Observando o esquema, podemos 
estimar que a distância da casa de 
Beatriz à escola é de, 
aproximadamente, 

(A) 180 m. 

(B) 200 m. 
(C) 300 m. 
(D) 500 m 

 
 
ATIVIDADES PARA O DIA 04/06 

 

OBJETIVO: Compreender a diferença entre tem ou têm/ vem ou vêm. 

 (EF05LP01) Grafar palavras utilizando regras de correspondência fonema-grafema regulares, 

contextuais e morfológicas e palavras de uso frequente com correspondências irregulares. 

Contextualização: Nesta atividade complete as frases de acordo com o quadro explicativo. 
 

ATIVIDADE: 

Faça a leitura com atenção, copie ou cole em seu caderno o quadro explicativo e em seguida, 
complete as frases em seu caderno. 

 

1) Complete as frases com ―tem‖ ou ―têm‖. 

a) A falta de manutenção dos carros _____________ dificultado o transporte das cargas. 

b) Eles _________________ contribuído muito para o sucesso da empresa. 

 

TEM OU TÊM? 
 
Usa-se ―tem‖, sem acento, quando o sujeito está no singular. Exemplos: 

 Lara tem cinco anos. 

 Ele tem um dinossauro. 
 
Usa-se ―têm‖, com acento, quando o sujeito é composto ou está no plural: Exemplos: 

 Marina e Marcos têm 12 anos. 

 Eles têm uma casa na praia. 
 

Atenção! Não existe a grafia “têem”. 
 



 

c) Nossa invenção________________ melhorado a qualidade de vida de muitas pessoas. 

d) Ana Maria __________________ motivos para se preocupar com o filho doente. 

e) Os criminosos já ________________ processos por crimes anteriores. 

 

2) Complete as lacunas com vem vou vêm: 
 

a)  Mãe, o Pedro ___________________ aqui hoje? 

b) Todo ano, meus primos ____________ passar as férias em casa. 

c) Nem sempre eles ________________ almoçar aqui aos sábados. 

d) Mariana ____________ passar o réveillon conosco. 

e) O cachorro não _______________ quando chamo. 

f) Os gatos ______________rápido só quando coloco ração no prato. 

g) Maria e sua irmã _________________ao clube. 

 

ATIVIDADE 2 – MATEMÁTICA 

 

OBJETIVO: Compreender e nomear os sólidos. 

(EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados vértices e ângulos, e 

desenhá-los, utilizando material de desenho ou tecnologia digitais.  (EF05MA18) Reconhecer a 

congruência dos ângulos e a proporcionalidade e lados correspondentes de figuras poligonais em 

situações de ampliação e de redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. 

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas de comprimento, 

área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades 

mais usais em contextos socioculturais. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Nessa atividade, continuaremos a falar sobre formas geométricas, 

ângulos e malha quadriculada, para que você possa aprimorar seus conhecimentos. 

 

Atividade: Leia as questões com atenção e responda-as em seu caderno. Capriche na letra. 

 

 

VEM OU VÊM? 

 

As duas são palavras com escrita e pronúncia semelhantes e ambas estão corretamente 

escritas.   

 

VEM: (DO VERBO VIR) escrita sem acento, corresponde ao verbo ―vir‖ na terceira pessoa do 

singular.   Ex:  Ela já confirmou que vem para a festa. 

 

VÊM: (DO VERBO VIR) escrita com acento, é o mesmo verbo conjugado na terceira pessoa do 

plural.. Ex: Meus primos vêm visitar os parentes. 

 

Então é fácil lembrar: singular é sem acento, plural é com acento. 



A)M e N 
B)N e P 
C) P e Q 
D) N e Q 

 

1) Ana Lúcia arrumou seus sólidos geométricos da seguinte forma:      (SARESP 2011) 

 

 

 

Observando a arrumação, é correto afirmar que a prateleira que tem apenas sólidos com formas 
arredondadas é: 

A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 

 

2) Renata estava brincando com formas geométricas e montou um boneco. Observe.   
 

O nome da figura que mais aparece no boneco de Renata é o 

(A) Losango 

(B) Trapézio 

(C) Retângulo 

(D) Pentágono 

 

3)  As figuras que têm quatro ângulos internos são:                       (SARESP 2011) 

 

4) Observe a folha desenhada na malha quadriculada. 

O número de quadradinhos que compõe a folha está 
compreendido 

(A) entre 40 e 50 quadradinhos. 

(B) entre 35 e 45 quadradinhos. 

(C) entre 15 e 25 quadradinhos. 

(D) exatamente 10 quadradinhos. 

 

 

 

 

 



 

5)  Os números registrados nos vagões do trenzinho de Raul formam uma sequência. 

 

 

A.   (    )   442 
B.   (    )   437 
C.   (    )   440 
D.   (    )   438 

 

6) Fábio e Ricardo fizeram uma viagem de ônibus que demorou 72 horas. Podemos dizer que 

a viagem demorou:    

A) 1 semana 

B) 1 mês 

C) 2 dias 

D) 3 dias 

 
ATIVIDADES PARA O DIA 05/06 

  

CIÊNCIAS: 

Objetivo: Conservação dos alimentos.  

 (EF05CI08) Organizar cardápio equilibrado com base nas características  dos grupos alimentares 

(nutrientes e calorias) e nas necessidades individuais (atividades realizadas, idade, sexo etc.) para 

a manutenção da saúde do organismo.  

Contextualização:  Ainda sobre alimentação e saúde, vamos conhecer algumas técnicas de 

conservação de alimentos.  

Técnicas de conservação de alimentos 
 

Existem várias técnicas de conservação de alimentos para que eles não se estraguem, não 

percam o seu valor nutritivo, nem sofram nenhum tipo de alteração. 

 

As principais são: fervura, resfriamento / congelamento e desidratação. 

 

 



Fervura 

Os alimentos cozidos se conservam por mais tempo que os crus, 

pois a fervura mata os microrganismos contidos no alimento.  A 

conservação pelo calor elevado é muito utilizada pelas indústrias, por 

exemplo, a pasteurização. 

Resfriamento e congelamento 

Para resfriar os alimentos normalmente é utilizado 

o refrigerador ou a geladeira, onde os alimentos são submetidos à 

baixas temperaturas, porém superior a 0 ºC. Esse processo conserva-

os por poucos dias, variando o prazo de um alimento para o outro. 

O congelamento ocorre em temperatura abaixo de 0 ºC. No 

congelador ou freezer, os alimentos são submetidos, comumente, entre -

10 ºC e -30 ºC. Os congelados, em virtude da diferença de temperatura, se conservam por mais 

tempo que os alimentos apenas resfriados. 

As baixas temperaturas apresentam condições ambientais desfavoráveis. Isso dificulta o 

desenvolvimento dos microorganismos responsáveis pela decomposição, ou seja, pelo 

apodrecimento dos alimentos. 

Processos tradicionais de desidratação 

Apesar de haver atualmente tecnologias avançadas empregadas para conservação dos 

alimentos, citaremos alguns processos tradicionais que podem tanto ser realizados em grande 

escala industrial, quanto em pequenas produções artesanais. São eles: defumação, salgamento e 

isolamento. 

A defumação é, comumente, utilizada na conservação de peixes, carnes e linguiças. Nesse 

processo seca-se o alimento usando fumaça. 

O salgamento é a forma mais simples de conservar carnes de boi, porco e peixe. Uma 

alternativa é salgá-la e colocá-la para secar ao sol. O bacalhau e a carne-seca ou charque, muito 

conhecidos na nossa culinária, são conservados desse modo. 

 

O isolamento é outra forma de conservar os alimentos. Essa técnica consiste em manter os 

alimentos na embalagem a vácuo, de onde se retira o ar. Isso contribui para a conservação dos 

alimentos por um longo tempo, pois os microorganismos não sobrevivem à falta de oxigênio, que é 

necessário à vida de muitos deles. 

Os frascos hermeticamente fechados também ajudam na conservação da comida. 

Aditivos e outras técnicas de conservação 

Na indústria alimentícia, ainda é muito comum o uso de aditivos, que são substâncias 

adicionadas aos alimentos para conservar, adoçar, realçar o sabor, a cor e o aroma. 

Os corantes, por exemplo, são muito utilizados em doces e refrigerantes. 

 

Referência: "Conservação de alimentos" em Só Biologia. Virtuous Tecnologia da Informação, 2008-2020. Consultado 

em 24/05/2020 às 00:32. Disponível na Internet em https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/alimentos6.php 

 

 

https://www.sobiologia.com.br/conteudos/Corpo/alimentos6.php


Atividade 1:  Agora copie ou cole as perguntas em seu caderno de ciências e responda-as. 

1) Você e sua família costumam consumir alimentos conservados em salga, defumados ou 

conservados em imersão em vinagre? Quais?  

 
 

2)        Um Agente de Preparo de Alimentos, lotado em uma escola do Rio de Janeiro, recebeu 

achocolatados em embalagem ―tetra pak‖. Sem abrir a embalagem, observou sua conservação e 

aspecto, leu as informações nela contidas e solicitou à direção da escola que devolvesse ao 

fornecedor toda a mercadoria, pois estava imprópria para consumo. Um dos possíveis motivos 

para esse Agente tomar essa decisão foi: 

 

A) quantidade excessiva de conservante.  (    ) 

B) marca de qualidade discutível.   (    ) 

C) cor inadequada do conteúdo.    (    ) 

D) data de validade vencida.    (    ) 

 

3) Sobre a técnica de conservação de alimentos isolamento, é correto afirmar: 

 
 
A) É uma técnica que consiste em manter o alimento na embalagem a vácuo, de onde se retira o 
ar.  (    ) 
 
 

B) É uma técnica que consiste em salgar carnes de boi, porco e peixe e colocá-las para secar ao 
sol.  (    ) 
 
 

C) É comumente utilizada na conservação de peixes, carnes e linguiças, pois envolve secagem 
usando fumaça.  (    ) 
 
D) É uma técnica que utiliza o cozimento do alimento, pois a fervura mata os microrganismos 
contidos no alimento.  (    ) 
 

HISTÓRIA: 

Objetivo: Conhecer diferentes civilizações.  

(EF05HI01) Identificar os processos de formação das culturas e dos povos relacionando-os com o 

espaço geográfico ocupado. 

Contextualização: Nesta  atividade você irá conhecer mais um pouco sobre a História da Grécia 

Antiga com destaque ao período pré-homérico (civilizações Cretenses e Micênicas). Leia o texto 

com atenção e responda as questões em seu caderno. 

 

 

 



Período Pré-Homérico 
 

O Período Pré-Homérico da história da Grécia Antiga, compreendido entre 2000 a.C.                       
e 1200 a.C., destaca-se pela existência de civilizações como a cretense e a micênica. 

 

O Período Pré-Homérico da história da  Grécia Antiga foi estabelecido 

cronologicamente entre 2000 a.C. e 1200 a.C. pelos historiadores e marcou a formação da cultura 

e do povo grego. A constituição desse povo contou com a existência de duas grandes civilizações: 

a minoica, também conhecida como cretense, e a micênica, cujo povo também ficou conhecido 

como aqueu. 
Durante esse período, o povo grego foi constituído pelas culturas de minoicos, 

micênicos e de outros povos que se instalaram na região, como dórios, eólios e jônios.     

Civilização Cretense 

Os cretenses formaram uma civilização que se desenvolveu na ilha de Creta a partir de 

2000 a.C. localizada no Mar Egeu, essa ilha passou a ser habitada por grupamentos humanos há 

9000 anos, aproximadamente, mas os povos de características típicas dos minoicos somente 

estabeleceram-se por volta de 2000 a.C. Os historiadores acreditam que os minoicos tenham 

migrado originalmente da Anatólia. 

O termo ―minoico‖, usado para nomear esse povo, foi cunhado pelo arqueólogo britânico 

Arthur Evans em referência a um rei lendário dos cretenses, Minos. Em regiões litorâneas, os 

minoicos construíram grandes palácios, que concentravam a vida administrativa, econômica e 

religiosa das cidades cretenses. O maior palácio cretense era o de Cnossos. 

Desses palácios, os arqueólogos realizaram o resgate e a restauração de afrescos (pinturas 

feitas nas paredes), que ajudaram a conhecer mais detalhes e características desse povo, uma 

vez que sua forma de escrita – a Linear A – não foi decifrada ainda pelos linguistas. Outros 

objetos encontrados em ruínas, como pequenas estátuas, também ajudaram a ampliar o 

conhecimento sobre os cretenses. 

Os cretenses tiravam seu sustento do comércio marítimo e, por isso, ficaram conhecidos 

como ótimos comerciantes e navegantes. Em razão disso, diz-se que eles formavam 

uma talassocracia, isto é, um sistema político no qual o poder dos governantes é exercido em um 

contexto de dominação marítima. 

O enfraquecimento da civilização cretense ocorreu a partir de 1600 a.C. e 1500 a.C., 

aproximadamente. Os historiadores não sabem ao certo os fatores que determinaram a 

decadência desse povo, mas apontam alguns eventos que podem ter contribuído para isso, como 

terremotos, tsunamis e erupções vulcânicas que atingiram Creta naquela época. Além dos 

desastres naturais, o fortalecimento dos micênicos contribuiu para a conquista militar e absorvição 

cultural dos cretenses. 

 

 

Micênicos 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/cretenses.htm


Os micênicos foram um povo indo-europeu que se estabeleceu na Grécia Continental por 

volta de 2000 a.C. e que, a partir de 1600 a.C., iniciou um período de auge com a dominação 

hegemônica dessa região. No entendimento de historiadores, ―indo-europeu‖ são os povos 

originários da região do Cáucaso e proximidades que iniciaram migração e que se estabeleceram 

em diferentes partes da Europa, como também no planalto iraniano e na Índia. 

Os micênicos desenvolveram cidades muito bem fortificadas, diferentemente das cretenses, 

e isso aponta a existência de uma cultura militarista naquela civilização. As grandes cidades 

micênicas foram Micenas, Tirinto e Argos, nas quais o centro administrativo e o comercial 

também concentravam-se nos palácios. 

Esses povos mantiveram um intenso contato comercial com outras populações locais, e 

ainda existem evidências do comércio realizado também com os mesopotâmicos e os egípcios, 

entre outros. Os micênicos desenvolveram uma forma de escrita conhecida como Linear B, que foi 

parcialmente decifrada e, partir dela, foi possível constatar que eles referiam-se a si mesmos como 

aqueus. 

A decadência desse povo iniciou-se por volta de 1200 a.C. e levou ao desaparecimento 

dessa civilização. Novamente, os historiadores sugerem que desastres naturais podem ter 

contribuído para o enfraquecimento e empobrecimento dessa região. Além disso, a chegada 

dos dórios, povo indo-europeu de capacidade militar superior, foi definitiva para o fim daquele 

povo. 

O desaparecimento dos micênicos e a chegada dos dórios podem estar diretamente 

relacionados com a diminuição populacional sofrida pela região da Grécia, que caracterizou parte 

do Período Homérico. Houve também uma forte ruralização dos territórios gregos com a 

formação do genos, unidade social e agrícola, o que levou ao surgimento da pólis durante o 

Período Arcaico. 

 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/periodo-prehomerico.htm 25/05/2020  ás 00:09. 
 

Atividade 2:  Agora copie ou cole as perguntas em seu caderno de História e responda-as. 

1. A partir de 1200 a.C., os micênicos iniciaram um processo de decadência que levou ao 

desaparecimento dessa civilização. Além de estar relacionado a desastres naturais como 

terremotos, esse fato, muito provavelmente, teve ligação com a chegada de outro povo indo-

europeu à Península Balcânica. Estamos falando dos: 

 
a) Eólios 
b) Dórios 
c) Jônios 
d) Persas 
e) Hititas 
 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/periodo-homerico.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/historiageral/periodo-prehomerico.htm%2025/05/2020


2. Os cretenses ficaram muito conhecidos como exímios navegantes e ótimos comerciantes. A 

importância da navegação marítima fez com que o poder político da ilha de Creta fosse sustentado 

por seu poderio marítimo. Esse tipo de governo é conhecido pelos historiadores como: 

 
a) Teocracia 
b) Democracia 
c) Talassocracia 
d) Autocracia 
e) Fisiocracia 

 

3. Com base nas evidências arqueológicas, qual característica os historiadores afirmam ser 

importante a respeito das cidades micênicas: 

a) as cidades micênicas eram conhecidas pelas fortificações e muros muito altos, construídos com 
o objetivo de garantir sua defesa. 

b) as cidades micênicas não possuíam fortificações devido à posição insular que ocupavam na ilha 
de Creta e ao fato de não serem um povo militarista. 

c) as cidades micênicas mantinham intenso contato comercial com os persas, conforme a grande 
quantidade de itens persas localizados em Micenas. 

d) a cidade de Micenas possuía uma grande biblioteca com inúmeras inscrições em cuneiforme, 
que retratavam as origens dos deuses gregos e da Hélade. 

e) na cidade de Micenas, foi encontrado um importante manuscrito que comprovou a existência da 
Guerra de Troia no século XIII a.C. 

 

GEOGRAFIA 

Objetivo: A Importância das áreas verdes na paisagem urbana.  

 (EF07GE04) Analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade 

étnico-cultural (indígena, africana, europeia e asiática), assim como aspectos de renda, sexo e 

idade nas regiões brasileiras. 

Contextualização:  Dando continuidade ao  estudo da cidade e seu funcionamento, vamos 

entender a importância das áreas verdes na paisagem urbana. 

A Importância das áreas verdes na paisagem urbana 

As áreas verdes são espaços com cobertura vegetal que contribuem para a qualidade de 

vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. A cobertura vegetal é formada por árvores nativas ou 

plantadas, arbustos e gramados. 

As praças, os parques, os jardins botânicos e os canteiros centrais de ruas e avenidas são 

considerados áreas verdes. 

 

 

 



A falta de áreas verdes pode causar o aumento da temperatura nas cidades. O excesso de 

concreto e de asfalto faz com que nas áreas urbanas a temperatura seja superior à das áreas 

rurais. Esse fenômeno é conhecido como ilha de calor. 

A cobertura vegetal existente nas áreas verdes contribui para a infiltração da água das 

chuvas, a preservação dos solos e a qualidade do ar. 

As plantas nas áreas verdes melhoram a qualidade do ar, diminuindo a quantidade de gás 

carbônico na atmosfera. Ao realizar a fotossíntese, as plantas absorvem o gás carbônico e liberam 

o gás oxigênio. 

O solo coberto por gramados favorece a infiltração da água da chuva, evitando 

alagamentos, enquanto as raízes das plantas protegem o solo da erosão. 

Fonte: Livro Buriti Mais do 5º Ano. Ed. 2017. Pág. 78 e 79. 

 

Atividade 3:  Agora copie ou cole as perguntas em seu caderno de geografia e responda-as. 

 

1) Qual a importância das áreas verdes nas cidade? 

_____________________________________________________________________________ 

 

2) O que é a ilha de calor? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Educação Física 

Peteca 

1- Objetivos: 

● Estimular a leitura; 

● Desenvolver a criatividade; 

● Vivenciar movimentos corporais de forma lúdica e prazerosa; 

● Trabalhar com a coordenação motora fina e grossa, nas distintas faixas etárias. 

 

2- Curiosidades 

       A peteca é um brinquedo tradicional do folclore brasileiro tem origem indígena. Seu nome vem da 

língua Tupi, em que pe’teca significa ―bater com a mão‖. 

     Ela era feita artesanalmente com penas de aves, palha de milho e pequenas pedras, este brinquedo 

fazia parte do lazer dos indígenas. 

 

 

 



                                             

 

           3- Contextualização 

Com este tema, desenvolveremos um brinquedo com materiais reutilizáveis, na qual precisaremos 

ser organizados e criativos na sua elaboração. 

4- Material da atividade: Papel ou jornal, sacola plástica, barbante, fita adesiva e tesoura. 

5- Comanda para o desenvolvimento da atividade:  

Construção da Peteca 

 

 Para desenvolvermos esta atividade nós usaremos folhas de papel ou jornal e uma sacola 

plástica, para a criação da Peteca, como nos mostra as instruções abaixo, passo a passo; 

 Amasse três folhas de papel e forme uma bola com elas; 

 Coloque a bola de papel dentro da sacola plástica; 

 Amarre a parte de cima do saco em volta de sim mesma, com barbante, fita adesiva ou com 

um pedaço da própria sacola, na qual você esta desenvolvendo a peteca; 

 Pegue a sobra do saco plástico acima de onde foi amarrado, junte toda ela e faça um corte 

com forma circular com a tesoura, finalizando a peteca com materiais reutilizáveis; 

 Desenvolva uma brincadeira utilizando a peteca, na qual você acabou de criar. 

                                 

 

 

 

                   

Escreva como foi sua experiência no desenvolvimento destas atividades. 

_______________________________________________________________________ 

Fonte: Práticas Corporais Educação Física. 3º a 5º anos ensino fundamental, anos inicial 1ª edição: editora Moderna, 

São Paulo. 

                 



ATIVIDADE DE ARTE - Instrumentos Musicais Africanos 

Objetivos: 

 

(EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de expressão musical, 

reconhecendo e analisando os usos e as funções da música em diversos contextos de circulação, 

em especial, aqueles da vida cotidiana. 

(EF15AR15) Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio corpo (palmas, voz, 

percussão corporal), na natureza e em objetos cotidianos, reconhecendo os elementos 

constitutivos da música e as características de instrumentos musicais variados. 

(EF15AR25) Conhecer e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial, de culturas diversas, 

em especial a brasileira, incluindo-se suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes 

épocas, favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens 

artísticas. 

Sabemos que a Cultura Africana é uma das nossas raízes e por isso é de extrema importância 

conhecermos cada vez mais as riquezas culturais do continente africano. 

Vocês sabiam que a África é um grande continente, composto por 54 países, com culturas 

diversas? E que conta com aproximadamente 2 mil línguas faladas? Toda essa diversidade se 

reflete na produção musical e originou uma grande variedade de instrumentos musicais. Vamos 

conhecer alguns… 

 

Clique no link abaixo, para ouvir os sons de alguns instrumentos musicais africanos. 

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU&t=1s 

 

Recentemente, no dia 21 de maio, o Google criou um Doodle interativo para celebrar o instrumento 

nacional do Zimbábue, o mbira, também conhecido como kalimba. 

Que tal tocar o mbira no Google? Clique no link e aí é só seguir as instruções… 

 

https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=122734981&gl=

zw 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fyQmHjjy0ZU&t=1s
https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=122734981&gl=zw
https://www.google.com/logos/2020/mbira/r4/mbira20.html?hl=en&ddllb=1&doodle=122734981&gl=zw


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

 

 

 

 



O vídeo abaixo faz uma breve apresentação de alguns instrumentos de origem africana. 

https://www.youtube.com/watch?v=RbydoLmDMv8 

 

Que tal criar um tambor? Observem as imagens abaixo e percebam que é possível fazer um 

instrumento com materiais bem simples... 

 

 

 

 

 

 

Vocês podem usar as mãos para batucar ou uma colher. 

Se tiver dificuldade para conseguir esses materiais, utilize a própria mesa, um pote ou até mesmo 

uma panela (se a mãe ou o pai autorizar rsrs) para batucar. O importante é perceber que podemos 

extrair sons de objetos de uso comum e que é possível fazer música com eles. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RbydoLmDMv8


Caso tenham fita adesiva larga em casa, dá pra fazer um tambor utilizando papelão. Veja o 

exemplo: 

 

 

 

 

 



No link abaixo, confiram a criatividade desta comunidade africana para fazer música, utilizando 

galões e latas... 

https://www.youtube.com/watch?v=IH0Z3zgRkiw 

 

 

Apreciem também este vídeo incrível, que mostra como a música e a dança fazem parte da vida 

africana. 

https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&t=237s 

 

 

 

 

 

 

Bons estudos! Fiquem bem e abraço forte! 

FONTE 

Livro didático Novo Pitanguá 

http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-formacao-

portugues-brasil/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IH0Z3zgRkiw
https://www.youtube.com/watch?v=lVPLIuBy9CY&t=237s
http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-formacao-portugues-brasil/
http://www.afreaka.com.br/notas/diversidade-linguistica-africana-e-suas-herancas-na-formacao-portugues-brasil/

