
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   5ª SÉRIE A   10ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos da 5ª série A!  

Como vocês estão? Espero que bem! 

Estamos num processo de “resgatar” colegas para nossas atividades! 

Por isso, para quem está chegando, peço para que não se assuste e conte 

com toda a família EJA/Átila para superar essa fase! Aos que estão nessa 

jornada desde o início das tele aulas, desejo que continuem firmes! 

Nesta semana nos concentraremos em multiplicações, usando dados de 

aves da nossa fauna. 

O gabarito destas atividades está aqui para vocês saberem como estão 

se saindo.   

Qualquer dúvida estou à disposição. Não se esqueçam que todos vocês 

são muito importantes para mim! 

Um abraço bem forte, 

 Professora Janaína,      - junho/2020 

 

Não copie os objetivos da aula. 

Objetivos da aula: Revisar o algoritmo da multiplicação e a resolução de 

problemas envolvendo as ideias da multiplicação. 

 

ATIVIDADES DE REVISÃO 

Atenção: Você pode copiar as operações “armadas” em seu caderno. Os 

problemas não precisam ser copiados: você pode colocar no seu caderno 

apenas os cálculos e as respostas.   

Resolva as atividades a seguir em seu caderno de Matemática:  

1) Resolva as operações a seguir: 

a) 2X 31=       b) 3X 27=      c) 4X 59= 

         d) 4X101=      e) 5X125=        f) 6X 242= 



Vamos lembrar o significado de algumas palavras? Essa parte da aula 

você não precisa copiar: 

• Encontrar o dobro de um número significa multiplicar esse número 

por 2. Exemplo, o dobro de 4 é 8, pois 2x 4= 8; 

• Encontrar o triplo de um número significa multiplicar esse número 

por 3. Exemplo, o triplo de 6 é 18, pois 3x 6= 18; 

• Encontrar o quádruplo um número significa multiplicar esse 

número por 4. Exemplo, o quádruplo de 5 é 20, pois 4x 5= 20; 

• Encontrar o quíntuplo um número significa multiplicar esse 

número por 5. Exemplo, o quíntuplo 7 é 35, pois 5x 7= 35. 

 

Agora, resolva os problemas em seu caderno de Matemática. (Não é 

necessário copiá-los): 

 

2) Um papagaio-verdadeiro mede 45 cm de comprimento, em média. Um 

gavião-real pode chegar ao triplo desse comprimento. Calcule o 

comprimento que um gavião-real pode atingir. 

 

3) O tempo médio de vida de um beija-flor é de 12 anos. Calcule o tempo 

de vida de um gavião-real, sabendo-se que este pode viver o quíntuplo 

do tempo de vida de um beija-flor. 

 

4) O ovo de um beija-flor tem período de incubação de 15 dias. Já o ovo do 

gavião-real gasta o quádruplo desse período para ser incubado. Calcule 

o tempo de incubação do ovo do gavião-real. 

 

5) Ainda sobre os beija-flores: os menores animais desse tipo medem 6 cm 

de comprimento e os maiores podem alcançar o dobro desse tamanho. 

De acordo com essa informação, se alguém lhe contasse que viu um 

beija-flor com 30 cm de comprimento, você acreditaria? Por quê? 



Agora, compare as respostas que você obteve com a correção que deixarei 

aqui. Não se esqueça que você não deve copiar a correção. Boa sorte! 

CORREÇÃO 

1) a) 62       b) 81      c) 236      d) 404      e) 625      f) 1452 

2) Como o  comprimento do papagaio-verdadeiro é de 45 centímetros e o 

comprimento do gavião-real equivale ao triplo dessa medida, basta 

multiplicarmos 45 por 3: 

3X 45= 135 

R.: O comprimento médio do gavião-real é de 135 centímetros. 

3) Se um beija-flor vive até 12 anos e o gavião-real vive o quíntuplo desse 

tempo, ele vive 5X 12 anos= 60 anos. 

R.: O gavião-real vive, em média, 60 anos. 

4) Se o ovo do beija-flor gasta 15 dias para ser incubado e o do gavião-real 

gasta o quádruplo desse período, significa que gasta 4X 15 dias= 60 

dias. 

R.: O ovo do gavião- real demora 60 dias para ser incubado. 

5) Se um beija-flor pode atingir até o dobro de 6cm de comprimento, ele 

pode chegar a 2X 6cm = 12 cm de comprimento. Assim, é muito 

improvável alguém se deparar com um beija-flor de 30 cm de 

comprimento. 

 

Não copie as Referências Bibliográficas: elas estão aqui para você saber de 

onde a professora retirou os dados para montar os problemas. 

 

Referências Bibliográficas  

 

WIKI AVES. Pesquisa geral na homepage. Disponível em: 

https://www.wikiaves.com. Acesso em: 09 jun. 2020 

WIKIPÉDIA. Pesquisa geral na homepage. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org Acesso em: 09 jun  2020. 



HISTÓRIA 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

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

retomando resumidamente o trabalho desenvolvido até o presente, bem como 

desenvolver procedimentos de leitura e compreensão textual. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma grave crise na 

saúde mundial é muito importante buscarmos informações sobre essa 

realidade, buscando compreender as origens e as consequências desse 

fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico para 

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

a sociedade. 

 

Leia os trechos abaixo e responda as questões 

 

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

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

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

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

do mundo, atingindo muitos países. 

 

 

Questão: Diferencie Epidemia e Pandemia 

O Ministério da Saúde foi criado em 1953, foi quando também iniciaram-

se as primeiras conferências sobre saúde pública no Brasil. Daí, surgiu a ideia 

de criação de um sistema único de saúde, que pudesse atender toda a 

população. O Ministério da Saúde vem para fortalecer ações em saúde 

pública, medicina preventiva, mas traz mais médicos especializados e mais 

centros especializados, gerando críticas daqueles que defendiam um trabalho 

mais focado na prevenção. 

 

 

 

 



 

Questão: Quando foi criado o Ministério da Saúde? Qual deve ser o papel 

do Ministério da Saúde? 

O médico e cientista Oswaldo Gonçalves Cruz nasceu em São Luís do 

Paraitinga (SP), em 5 de agosto de 1872. Filho de Bento Gonçalves Cruz e 

Amália Bulhões Cruz. Sua família se transferiu para o Rio de Janeiro em 1877 

e, na capital, graduou-se na Faculdade de Medicina do Rio de janeiro em 1892. 

Desde os estudos de medicina atuou como pesquisador, estudando diferentes 

tipos de doenças que afetavam a população brasileira. Em 1897 foi para Paris, 

onde passou dois anos estudando no Instituto Pasteur, renomado centro de 

pesquisa em Microbiologia. 

De volta ao Brasil, Oswaldo Cruz atuou como médico e pesquisador em 

hospitais e institutos de pesquisa, sempre no campo da Microbiologia, com 

estudos sobre a Peste Bubônica, por exemplo. Em 1903 foi encarregado, pelo 

Presidente Rodrigues Alves, do combate a diferentes doenças que assolavam 

o país, especialmente a Capital Federal (Rio de Janeiro): Febre Amarela, 

Varíola e Peste Bubônica.  

 

Questão: Quem foi Oswaldo Cruz? Qual seu papel no combate a doenças 

no Brasil do início do séc. XX? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE ARTES – 5ª SÉRIE 
  

• CARACTERISTICAS DO PERÍODO RENASCENTISTA  O SER HUMANO COMO 

PERSONAGEM CENTRAL, O BELO,A SIMETRIA , O INDIVIDUALISMO, O RACIONALISMO, 

O CIENTIFICISMO E A VALORIZAÇÃO DA ANTIGUIDADE CLÁSSICA. 

• ABSTRACIONISMO: SÃO OBRAS DE ARTE QUE NÃO REPRESENTAM A 

REALIDADE E PODEM SER FEITAS POR FORMAS E CORES DIVERSAS EM UMA 

COMPOSIÇÃO; 

• CARACTERÍSTICAS DO CUBISMO QUE EM SUAS OBRAS DE ARTE 

REPRESENTAVA A NATUREZA POR MEIO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS, COLOCANDO 

PARTES DE UM OBJETO EM UM MESMO PLANO SEM A NECESSIDADE DE 

REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE. 

1) CONFORME O TEXTO A CIMA CLASSIFIQUE OBRAS COMO RENASCENTISTA, 

ABSTRATA OU CUBISTA. 

  

 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Michelangelo) 

 

A) ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Piet%C3%A0_(Michelangelo)


 

 

 

  

 

 

 

 

Quadro “Les Demoiselles d’Avignon” (1907), de Pablo Picasso 

https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/origem-e-caracteristicas-do-cubismo 

B) _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa 

C)  ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_II_em_Vermelho,_Azul_e_Amarelo 

D) ______________________________________ 

https://www.maisbolsas.com.br/enem/artes/origem-e-caracteristicas-do-cubismo
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Composi%C3%A7%C3%A3o_II_em_Vermelho,_Azul_e_Amarelo


CIÊNCIAS – 5ª SÉRIE 

OBJETIVOS: contribuir para a informação e reflexão dos estudantes, ajudando para 

que consigam realizar as atividades, contribuindo com a leitura, análise e 

interpretação de texto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: dando continuidade e finalizando a revisão dos conteúdos 

iniciados há duas semanas, reapresento parte das atividades da sexta e sétima 

semanas, para dar mais uma oportunidade àqueles alunos que ainda não 

conseguiram realizá-las. Portanto, quem já respondeu essas atividades não precisa 

fazê-las novamente. Bom estudo! 

 

 ATIVIDADES 

1) Onde podemos encontrar água doce no planeta? Por que ela recebe esse 

nome? 

 

  

2) Qual a porcentagem de água doce em relação em relação ao total de água no 

planeta? 

 

 

3) Como podemos comprovar que o nosso corpo contém água? 

 

4) Por que a água é considerada solvente universal? 

 

 

 

5) A água funciona como reguladora térmica. Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA    - 5ª SÉRIE 

IMPORTANTE: 

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

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

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

Objetivo: 

Analisar/comparar, bem como ordenar e sistematizar os conteúdos 

apresentados.  

Rever conteúdos trabalhados em fases anteriores, priorizando aqueles que 

apresentam relevância no processo de aprendizagem. 

Retomar conceitos importantes no estudo da ciência geográfica. 

Compreender as transformações do espaço e da sociedade, mediante as 

ações humanas. 

Contextualização:  

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

observação/percepção do espaço geográfico, das atividades realizadas em 

fases anteriores deste projeto de trabalho, que excepcionalmente estamos 

executando, bem como discussões promovidas em sala de aula ou de 

pesquisas na internet. 

                      

       Leia com atenção sobre o conceito de paisagens abordados abaixo: 

 

O objetivo desta atividade é o de revisar conteúdos estudados em nossas 

aulas, e já abordados nas atividades realizadas em semanas anteriores, bem 

como compreender a importância da ciência geográfica neste contexto.   

O que é paisagem? Quais tipos de paisagem existem? 

Não importa se natural ou modificada, é interagindo com a paisagem que o 
ser humano vai escrevendo sua jornada sobre a Terra. 

 
                                                                                            Adriano Curado. 
08/02/2019, 07h00 
 



 
  

A paisagem natural é aquela que ainda não sofreu a interferência do homem 
e tem aspectos apenas da natureza. Ela pode ser uma serra, uma floresta, 
um rio etc. Apesar de sabermos que muitas dessas paisagens ditas naturais, 
sofrem influência indireta das ações antrópicas. 

Já na humanizada/cultural, há a intervenção do ser humano, posto que ele 
altera o que antes era intocável. 

 

Atividade 1: 

Com base nos conceitos apresentados, procure diferenciar paisagens 
naturais das humanizadas/culturais 

 

Atividade 2: 

De acordo com as imagens abaixo apresentadas, procure identificá-las como 
naturais ou humanizadas/culturais: 



 

Figura 1:     ............................................................................. 

 

 

 

Figura 2: ........................................................ 

 

 

 

 



 

Figura 3:   ..................................................................................... 

 

 

 

 

Figura 4 : ...................................................................................... 

 

  



 

Figura 5:  ...................................................................................... 

 

                                      Referências utilizadas na realização das atividades: 

 

                                                                https://alunosonline.uol.com.br/geografia/paisagem.html 

                                                                                                     https://www.dicio.com.br/paisagem/ 

   https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-e-paisagem-quais-tipos-de-paisagem-existem/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alunosonline.uol.com.br/geografia/paisagem.html
https://www.dicio.com.br/paisagem/
https://conhecimentocientifico.r7.com/o-que-e-paisagem-quais-tipos-de-paisagem-existem/


Língua Portuguesa – 5ª série A 

 
OBJETIVO:  

# Propiciar aos alunos, da EJA, o contato com poemas e com poetas . Uma 
junção de sentimentos e formas diferentes de se olhar o mundo. 

  
CONTEXTUALIZAÇÃO:  
   # Em meio a tantas informações sobre as mesmas coisas, é apresentado 
aos alunos uma opção diferente de texto; o texto poético, uma diferente forma 
de se ver as coisas em seu redor. 
 

• Observe o poema e responda às questões abaixo: 
 

PENSO E PASSO 
 

quando penso 
que uma palavra 
pode mudar tudo 

não fico mudo 
MUDO 

 
quando penso 
que um passo 

descobre um mundo 
não paro 
PASSO 

 
e assim que 

passo e mudo 
um novo mundo nasce 
na palavra que penso. 

 
(Alice Ruiz) 

 
01 - A palavra MUDO aparece duas vezes na 1.ª estrofe. Aponte o sentido 

dela, no 4.º e 5.º versos: 
 
(A) transformar / transformar. 
(B) deficiência na fala / silencioso. 
(C) calado / silencioso. 
(D) calado / transformar. 
 
 
 



02 - Assinale o que significa, para a poeta, PASSO no 10.º verso: 
 
(A) andar. 
(B) ultrapassar. 
(C) passagem. 
(D) espaço. 
 
03-Identifique a melhor interpretação para o verso "um novo mundo nasce": 
 
(A) Transformação da realidade. 
(B) Surgimento de outro mundo. 
(C) Nova geração aparece. 
(D) Tudo é passageiro. 
 
04-Marque a opção que melhor caracteriza o "eu lírico" desse poema: 
 
(A) Ele é revoltado. 
(B) Ele é revolucionário. 
(C) Ele não é um ser acomodado diante do mundo. 
(D) Ele não tem mais esperanças. 
 
05-Aponte a ideia que os versos "e assim que / passo e mudo" estabelece 
com os dois últimos versos: 
 
(A) causa. 
(B) tempo. 
(C) consequência. 
(D) condição. 
 
 
 
 
                                                               Bom trabalho! 
                                                               Prof. Daniel Soares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Língua Inglesa – 5ª série A 
 
OBJETIVO:  
   #  ajudar os alunos a ter os conhecimentos, básicos, para escrever os nomes 
dos membros da família e a pesquisar em Língua Inglesa.   
  CONTEXTUALIZAÇÃO:  
   # Sempre nos deparamos com situações em que necessitamos     utilizar os 
nomes dos membros da família corretamente, esse exercício ajuda a 
desenvolver esse raciocínio lógico utilizando a Língua Inglesa.  
 

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/family/family-word-search/93445 

 
Encontre no Crosswod (cata-palavras), acima, os nomes dos membros da 
família em Língua Inglesa: 
 
                                                          Good Luck! 
                                                          Teacher Daniel Soares.   

https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/family/family-word-search/93445

