
EMEB. DR. JOSÉ MARTINS DA SILVA 

TELETRABALHO – 5a. e 6a. Séries ANO/CICLO 

Semana de 29 de junho a 03 de julho 

 

HISTÓRIA 

Professora: Carlos 

OBJETIVO: Revisão dos assuntos abordados nas últimas aulas; Compreender as 

migrações humanas como um processo que sempre ocorreu na história da humanidade, 

desde o seu surgimento até os nossos dias: Idade dos Metais e Indígenas no Brasil. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: As migrações humanas, ou seja, a mudanças de homens e 

mulheres de uma região ou lugar para outro, sempre foi uma característica da 

humanidade em busca da sobrevivência e de melhores condições de vida. No Brasil, 

por exemplo, um país de dimensões continentais, é comum encontrarmos em cidades 

como São Paulo pessoas que vieram do norte-nordeste ou de outras regiões do país e 

do mundo a procura de melhores condições de vida, fugindo da seca, da miséria e, em 

alguns casos, da violência e da guerra. Indígenas: A História da colonização e da 

formação do Estado Nacional brasileiro resultou diretamente na destruição e na morte 

de diversos povos indígenas e de sua cultura. Os povos indígenas no Brasil de hoje 

ainda sofrem e lutam para manter a sua cultura e as terras que lhe restaram. 

ATIVIDADE (S): Migrações Humanas na História; Idade dos Metais; Indígenas no 

Brasil – Gabarito das Atividades 

GABARITO - Semana de 18 a 22 de Maio 

1) Quais são as teorias que tentam explicar a chegada do homem ao continente 

que hoje chamamos de América? 

A Teoria de Behing e a Teoria Transoceânica. 

 

2) O que afirma a Teoria de Behing? 

Afirma que o homem teria chegado ao continente americano a cerca de 20 mil anos pelo 

Estreito de Behing. Durante a Era Glacial, período em que o mar nessa região ficou 

congelado, os seres humanos teriam atravessado do continente asiático para o 

continente americano. 



3) O que afirma a Teoria Transoceânica? 

Afirma que o homem teria chegado ao continente americano por mar, em canoas, vindo 

da Oceania e da Ásia. 

 

Semana de 25 a 29 de Maio 

1) Segundo o texto, qual foi a migração humana narrada na Bíblia? 

O livro do Êxodo narra a saída do povo hebreu do Egito, onde eram escravos do faraó. 

O povo hebreu foi liderado por Moisés e passou quarenta anos no deserto até chegarem 

à Terra Prometida – a Palestina. 

 

2) Por que os grupos dos período Paleolítico, na Pré-História, realizavam 

migrações? 

Esses grupos humanos eram nômades, ou seja, viviam se deslocando de uma região 

para a outra em busca de alimentos. 

 

3) Quais eram os principais motivos da migrações humanas ao longo da história? 

A sobrevivência dos humanos estava em risco, por motivos de fome, sede, causadas 

por secas, temperaturas extremamente frias ou por guerras. O homem sempre buscou 

um lugar onde pudesse sobreviver e se manter em paz. 

 

Semana de 08 a 12 de junho 

1) O que foi a Idade dos Metais? 

A Idade dos Metais foi quando, por volta de 5.000 a.C. (antes de Cristo), os seres 

humanos começaram a desenvolver a metalurgia, isto é, o trabalho produzindo 

instrumentos de metais. 

 

2) Quais foram os primeiros tipos de metais utilizados pelos homens na 

metalurgia que aparecem no texto? 



O primeiro metal a ser trabalhado foi o cobre. Depois, por volta de 3.000 a.C., o 

bronze, Por volta de 1.300 a.C. os humanos aprenderam a fundir o ferro. 

 

3) Quais foram os instrumentos aperfeiçoados pelos homem com a metalurgia? 

Instrumentos de guerra como espadas e escudos, e seus instrumentos agrícolas, como 

pás, enxadas e arados. 

 

Semana de 15 a 19 de junho 

1) Como nasceu a palavra ìndio? 

A palavra “índio” nasceu de um erro histórico. Ao chegar à América, Cristóvão Colombo 

pensou ter chegado às Índias e, por esse motivo, chamou de índios os nativos 

(habitantes da América) do continente. 

 

2) De acordo com o texto, não é correto utilizar o termo “índio”. Qual é a forma 

correta então de se referir ao “índio”? 

O que existe são as etnias (tribos) indígenas. A forma correta de se denominar, chamar 

o “índio”, portanto, é pelo termo indígena, ou por sua etnia, o tupiniquim, o caeté, o 

caiapó, yanomami, etc. 

 

3) Qual era o número de povos indígenas que viviam no Brasil na época da 

chegada dos portugueses? E qual é esse número hoje? A que conclusão 

podemos chegar ao verificar esse números? 

Era de 3 a 5 milhões de pessoas. E hoje,  são 817 mil indígenas. Com esses números 

podemos verificar que o número de indígenas no Brasil diminuiu dramaticamente desde 

1500 até hoje e isso deve ao extermínio dos povos indígenas, assassinados pelos 

portugueses ao longo desse tempo ou mortos pelas doenças trazidas de Portugal. 

 

 



GEOGRAFIA 

Professora: Joel 

Revisão com gabarito da semana 1 a 5 . 

Esta semana vamos corrigir as atividades das semanas anteriores de 1 a 

5, vou passar a pergunta com as resposta, se a sua resposta não estiver 

exatamente assim não tem problema, cada um tem um jeito de escrever. 

 

Semana 1 

 
 

1) Agora, em cada linha abaixo, escreva o nome de cada estado assinalado e 
na frente, o nome da Região Geográfica Brasileira, segundo a divisão 
regional feita pelo IBGE, a que pertence o estado citado. 

 
P:  São Paulo   _____________________________ Região:  
Sudeste__________________________ 
 
A:  Pernambuco____________  _______________ Região:  Nordeste       
______________________ 
 
B: Minas Gerais____________________________ Região:  Sudeste 
__________________________ 
 



T: Bahia 
__________________________________ Região:  
Nordeste_________________________ 
 
 

Agora é com você! 
  
 
 Pesquise sua descendência e responda as questões como se fosse você o 
compositor da musica “Paratodos”. 

2) No mapa do Brasil, abaixo, assinale com a letra “P” o estado onde nasceu o 
seu pai, com a Letra “A” o estado onde nasceu o seu avô, com a letra “B” o 
estado onde nasceu o seu bisavô e com a letra “T” o estado onde nasceu o 
seu tataravô. ( 
 
(RESPOSTA PESSOAL) 

 
 
 

3) Agora, em cada linha abaixo, escreva o nome de cada estado assinalado e 
na frente, o nome da Região Geográfica Brasileira, segundo a divisão 
regional feita pelo IBGE, a que pertence o estado citado. 

 



(RESPOSTA PESSOAL) 
 
P:_______________________________________ Região: 
_________________________________ 
 
A:_______________________________________ Região: 
_________________________________ 
 
B:_______________________________________ Região: 
_________________________________ 
 
T:_______________________________________ Região: 
_________________________________ 
 
 

 

E.M.E.B. Drº José Martins da Silva 

ATIVIDADE DE GEOGRAFIA EJA P/ 5ª e 6ª SÉRIE– I SEM. 2020 

NOME: ______________________________________ Nº:______ 
SÉRIE:______ 

    

Revisão com Gabarito da semana 2 

Objetivo: Levar o aluno a perceber como a geografia está presente em nosso 
cotidiano, inclusive quando realizamos leituras que, aparentemente, não se 
tratam de textos geográficos. 
 

 Leia o texto abaixo sobre Nelson Mandela com 10 frases ditas por esse 
importante líder da África do Sul e, em seguida responda as questões. 
 

Frases de Nelson Mandela 

PEDAGOGIA 

Nelson Mandela foi ex-líder rebelde e ex-presidente da África do Sul 
(1994 – 1999). É considerado o líder mais importante da África. Lutou 
contra o Apartheid, um regime de segregação racial que durou de 1948 a 
1994. Mandela foi uma das principais pessoas que era de oposição ao 
regime. Ganhador do Prêmio Nobel da Paz no ano de 1993, Mandela 
faleceu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos de idade, em 
Johanesburgo, África do Sul. 
 

Confira abaixo ilustres frases do afamado líder sul-africano, que 
inspirou e continua a inspirar todo o mundo através da sua personalidade 
marcante e pelo fato de ter sido um homem que desafiou as coisas que 



achava injusto em seu país e assim venceu, sendo uma personalidade que 
marcou a história da humanidade. 
 

1-“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 
aprender e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. ” 
 

2-“A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o 
mundo. ” 
 

3-“Democracia com fome, sem educação e saúde para a maioria, é uma 
concha vazia. ” 
 

4-“Tudo parece impossível até que seja feito” 
 

5-“O bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo” 
 

6-“Eu aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas o triunfo 
sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas 
aquele que conquista por cima do medo”. 
7-“Uma boa cabeça e um bom coração formam sempre uma combinação 
formidável”. 
8-“Você não é amado porque você é bom, você é bom porque é amado. ” 
 

9-“Sonhos com o dia em que todos levantar-se-ão e compreenderão que 
foram feitos para viverem como irmãos. ” 
 

10-“A morte é inevitável. Quando um homem fez o que considera dever 
para com o seu povo e seu país, pode descansar em paz. ” 
 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/frases-denelson-
mandela/53011 

 

Questões: 
 

1. Por que Nelson Mandela é considerado o líder mais importante da África do Sul? 
 
R - Porque lutou contra o Apartheid, um regime de segregação racial que 
durou de 1948 a 1994. Mandela foi uma das principais pessoas que era 
de oposição ao regime. Ganhador do Prêmio Nobel da Paz no ano de 1993. 

2.  

A. Copie a frase número 2. 
 

R - “A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar 
o mundo. ” 
 

B. Você concorda com essa frase? (RESPOSTA PESSOAL) 

https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/frases-denelson-mandela/53011
https://siteantigo.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/pedagogia/frases-denelson-mandela/53011


(       ) SIM 

(       ) NÃO 

        
C. Justifique sua resposta: 

 

(RESPOSTA PESSOAL) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
3 - O Texto informa que Nelson Mandela atuou na África do Sul. Assinale a 
alternativa correta: 

 

África do Sul é: 
 

(    ) Uma cidade; 
(    ) Um Continente;  
( X ) Um País; 
(    ) Uma Ilha. 

 

 

Revisão com Gabarito da semana 3 

Geografia 

 

 

 

 



  

Revisão com gabarito da semana 4 



 Objetivo: Levar o aluno a exercitar seus conhecimentos sobre as 
Regiões Brasileiras.  
            Leia o texto abaixo sobre os estados brasileiros e, em seguida 
responda as questões. 

OS ESTADOS BRASILEIROS 
Saiba quais são os estados brasileiros e suas regiões geográficas. 
O Brasil é um país com enorme extensão territorial e proporções 

continentais.  Para facilitar sua administração e organização política, houve uma 
divisão de governos, sendo eles: federal, estadual e municipal. Assim surgiram 
os Estados e os municípios. 

Os Estados são conhecidos também como Unidades da Federação. No 
total, o Brasil possui 26 Estados, mais o Distrito Federal.  Todo estado possui 
uma capital, onde são tomadas as decisões políticas e administrativas. Para 
administrar cada Unidade da Federação existe um governador, representando o 
poder executivo; e deputados estaduais, representantes do poder legislativo. 

Os Estados brasileiros estão situados em 5 cinco regiões: Centro-
Oeste,  Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. 

Os estados que compõem o Centro-Oeste são: Goiás, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul e o Distrito Federal. 

 
  

  

A região Norte abriga os seguintes estados: Acre, Amazonas, Amapá, 
Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.  



 
O Nordeste abrange Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Piauí, 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

 
  

  

  

  

  

  

O Sul é composto por Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
  



 
A região sudeste abriga os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 

de Janeiro e São Paulo. 
  

 
  

  

  

Existem muitas diferenças entre os estados brasileiros. Isso pode ser 
verificado pela quantidade de população, densidade demográfica, extensão 
territorial, quantidade de municípios e aspectos econômicos. 

Por exemplo, o Amazonas é o estado com maior extensão territorial, 
ocupando aproximadamente 17% do território brasileiro. Já o estado do Sergipe 
é o menor estado da Federação, ocupando uma área de menos de 0,5% do país. 

Os costumes, tradições, cultura, música, culinária e sotaque também são 
diferentes entre os estados. Goiás, situado no Centro-Oeste brasileiro, por 



exemplo, é conhecido pela música sertaneja, com a vida ligada ao meio rural. Já 
o Rio Grande do Sul é conhecido pela culinária, com o churrasco e o chimarrão. 

O importante é saber que existem essas diferenças e respeitá-las. Cada 
estado tem sua particularidade e todos contribuem para o bem maior da nação 
brasileira. 

 
Regiões e estados brasileiros 

 

  
  
  

  

  

  
Questões:  

1-      O que são Unidades da Federação? em quantas delas o Brasil é dividido 
atualmente? 
R - Unidades da Federação são as Unidades administrativas em que um país é 
dividido. O Brasil é dividido em 27 Unidades da Federação, sendo 26 Estados e 
Um Distrito Federal. 

 
2-      Escreva abaixo o nome de todas as regiões que o Brasil é dividido oficialmente 

pelo IBGE atualmente.  
 
R – Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 



 
 

3- Leia a frase abaixo e, em seguida, faça o que se pede. 
 

“O importante é saber que existem essas diferenças e respeitá-las. Cada 
estado tem sua particularidade e todos contribuem para o bem maior da nação 
brasileira.” 
 
 
 

 

A. Você concorda com essa frase? (RESPOSTA PESSOAL) 
 

(    ) Sim 

(    ) não 

 

B- Justifique sua resposta: (RESPOSTA PESSOAL) 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____________________________________________________________ 

  
4- Associe os estados às suas respectivas regiões conforme o exemplo: 

 
 (  2 ) Amazonas;   
                                          (    1   ) Sudeste; 
 (  4 ) Ceará;  
      (     2 )  Norte; 
(  1  ) Espírito Santo; 
      (     3 ) Centro-Oeste; 
(  3  ) Goiás;  
      (     4 ) Nordeste; 

(  5  ) Santa Catarina;   (    5 ) Sul. 
 

(  2  ) Pará; 

(  5  ) Paraná; 

(   1 ) Rio De janeiro; (exemplo) 

(  2  ) Acre; 

(  2 ) Roraima. 

 

 



 Semana  Geografia 5 
 

1- O que são Bacias Hidrográficas? 
 

R – “Bacia hidrográfica, também chamada de bacia de drenagem, é 
uma porção da superfície terrestre banhada por um rio principal, 
ribeirões, riachos e córregos.” 

 
2- Escreva abaixo o nome da maior Bacia Hidrográfica do mundo.  

 
R- Bacia Amazônica.  
 
 
3- Leia a frase abaixo e, em seguida, faça o que se pede. 
 

B. “A Bacia Amazônica está localizada totalmente em território brasileiro" 
 
Você concorda com essa frase? 
 

(     ) Sim 

(  X ) não 

 

B- Justifique sua resposta: 
 

R – “Ela se estende sobre o Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela 

e Guiana.” 
 

  
3- Assinale o país que não é banhado pela Bacia amazônica:  

 

 A - (  ) Brasil;                                          

  
 B - (  ) Peru;      
 C - ( X) Paraguai;     
 D - (  ) Colômbia;      
 E-  (   ) Equador.     
 
 
 
CIÊNCIAS  

Professora Lucimar Faria 

Na aula anterior – antes da aula de revisão – deixei um questionamento sobre 
as consequências da agricultura para o meio ambiente. Por outro lado, a 
agricultura é necessária para abastecer a população. Será que existem formas 
de a agricultura existir de forma em que impacte menos o meio ambiente? Hoje 
vamos discutir o assunto: agricultura sustentável. Mas... o que é isso? 



 

Agricultura sustentável 

Desenvolvimento sustentável é um termo bem usado atualmente.  
Significa ter a capacidade de suprir as necessidades das gerações do presente 
com recursos da terra, mas de maneira que as gerações futuras não fiquem 
prejudicadas, ou seja, de maneira a garantir o suprimento de suas 
necessidades.  

Agricultura sustentável seria usar os recursos da terra de maneira a 
respeitar o meio ambiente e também aos agricultores. Respeitar o meio e 
garantir a viabilidade financeira. 

É preciso adotar algumas práticas na terra para diminuir o 
impacto causado ao meio ambiente e desenvolver soluções que possam ajudar 
nesse processo. Vamos citar alguns exemplos: 

✓ Diminuição do uso de adubos químicos, fertilizantes e pesticidas nos 
alimentos, ou seja, esses produtos químicos podem causar problemas de 
saúde nos consumidores e no meio ambiente, com contaminação da terra, 
água e ar, por exemplo. Uma solução sustentável para  o controle de pragas 
e pestes nas plantações é o uso de pesticidas naturais. Dependendo da 
ocorrência de insetos na lavoura, é possível desenvolver produtos naturais 
à base de alho, folhas de tomate, tabaco, urtiga, estrume, dentre outros 
orgânicos. Podem-se usar espécies de bactérias ou insetos que combatem 
as pragas, sem trazer prejuízos para o meio ambiente.  

✓ Uso de fontes de energia renováveis.  A energia solar tem sido cada vez 
mais difundida e popularizada. Em regiões onde a incidência da luz do sol é 
frequente, pode ser considerado um bom negócio. Outro exemplo seria 
utilizar a biomassa, produzida a partir do bagaço da cana-de-açúcar, ou o 
biodiesel, são soluções igualmente importantes para a adoção de práticas 
sustentáveis na agricultura. 

✓  Criação de sistemas de captação de águas das chuvas. A captação de água 
da chuva é uma alternativa economicamente viável para o produtor rural. 
Basta instalar alguns materiais para a coleta, como calhas, canos de PVC, 
bambu e pode ser utilizada na irrigação e na limpeza dos galpões.  

✓ Compostagem. A técnica de compostagem consiste em aproveitar os restos 
de resíduos orgânicos para produzir adubo, sem afetar os recursos do solo 
e do meio ambiente. Com ele, é possível suprir a terra com diferentes 
nutrientes minerais, como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, 
enxofre, entre outros. Esses componentes são assimilados em maior 
quantidade pelas raízes das plantas, favorecendo a variedade de adubos 
disponíveis para as culturas. 

Rotação de culturas. Uma terra que serve para plantação de uma única 
cultura, como plantar só feijão, ou somente milho ou soja, o solo pode ficar mais 
pobre por que cada tipo de cultura absorve determinados tipos de nutrientes do 

https://www.greenme.com.br/morar/horta-e-jardim/45-11-fertilizantes-e-pesticidas-biologicos-e-feitos-em-casa-contra-os-parasitas-do-jardim


solo e também pode atrair determinados tipos de pragas.  Então, é preciso 
alternar. Uma vez plantar milho, depois mudar para soja, outra vez mudar para 
feijão e por aí vai. Assim evita-se que o solo fique pobre e diminui-se o uso de 
fertilizantes.  Se o solo fica pobre, a produção é menor.  

Texto resumido e adaptado. Fonte: https://mirandacontainer.com.br/agricultura-
sustentavel-entenda-o-conceito-e-os-beneficios/ 

 

EXERCÍCIOS 

01. Leia o texto e escreva o que você compreende por agricultura sustentável  

02. Ao invés do uso de pesticidas químicos, que soluções poderiam ser 

usados para diminuir os usos destes produtos na agricultura? 

03.  Ao invés do uso de adubos químicos pode ser usado compostagem. O 

que é compostagem? 

 

PORTUGUÊS 

Professor: Tadeu 

Objetivos 

. Corrigir as Avaliações dadas até o momento, para revisar os conteúdos 

gramaticais estudados, de modo a ampliar o conhecimento linguístico, permitindo 

assim um melhor desempenho quanto à escrita. 

 

Contextualização 

Ler as perguntas e suas respectivas respostas, buscando entender o porquê daquele 

item ser o correto. Se for possível, caso fique alguma dúvida, consultar as atividade 

e/ou "sites" no Google que tratem desse assunto, pois será de grande valia. 
 

Avaliação de Língua Portuguesa - 5ª e 6ª Séries .....01....Prof. Tadeu....21.05.2020 

1) Substantivo é uma palavra que dá nome aos seres. Assinale abaixo a única palavra que 
não é um Substantivo. 

           (   ) camelo        (   ) Paulo        ( X ) trabalhar        (   )  juventude        (   ) abajur 

2) Assinale a única palavra abaixo que é um Substantivo. 

           (   ) bonito          (   )  comprar         (   )  estudar          (   )  feliz          ( X )  toalha 

https://mirandacontainer.com.br/agricultura-sustentavel-entenda-o-conceito-e-os-beneficios/
https://mirandacontainer.com.br/agricultura-sustentavel-entenda-o-conceito-e-os-beneficios/


3) Adjetivo é uma palavra que qualifica/especifica um nome (Substantivo). Assinale 
abaixo a única palavra que não é um Adjetivo. 

           ( X ) ontem         (   ) inteligente       (   ) pequeno      (   ) agradável      (   )  brasileiro 

4) Assinale a única palavra abaixo que é um Adjetivo. 

           (   ) televisão         (   ) medo         (   ) alegria          (   ) caminhão        ( X ) bom 

5) Leia o texto abaixo. Em seguida, escreva o que se pede. 

     "Por uma longa estrada escura,  Antônio caminhava tranquilo." 

     a- Dois Substantivos: estrada e Antônio 

     b- Três Adjetivos: longa, escura e tranquilo 

 

Avaliação de Língua Portuguesa - 5ª e 6ª Séries .....02....Prof. Tadeu....28.05.2020 

1) Assinale o Substantivo Abstrato. 

           ( X ) saudade        (   ) Couve-flor        (   ) arquipélago        (   )  mesa        (   ) elefante 

 

2) Assinale Substantivo Coletivo. 

           (   ) bonito          (   )  alugar         (   )  amor          (   )  felicidade          ( X )  multidão 

 

3) Assinale o Substantivo Derivado. 

           (   ) mesa         (   ) gostoso      ( X ) pedreira      (   ) abacate      (   )  dançar 

 

4) Assinale o Substantivo Composto. 

           (   ) telhado        (   ) melhorar        (   ) simpático          ( X ) girassol        (   ) escrever 

 

5) Qual é a sequência totalmente correta? 

     a- Cavalo.....................Substantivo Derivado         e            Pensamento.......Substantivo 

Abstrato   

     b- Josimar............Substantivo Próprio                 e            Árvore...........Substantivo 

Concreto 



     c- Couve-Flor...........Substantivo Composto        e            Cadeira..........Substantivo 

Próprio 

     d- Amor....................Substantivo Concreto            e            Geladeira.......Substantivo 

Coletivo 

     e- Terra.................Substantivo Primitivo              e            Sapato......Substantivo Composto 

 

Avaliação de Língua Portuguesa - 5ª e 6ª Séries .....03....Prof. Tadeu....04.06.2020 

 

1) Assinale o Adjetivo. 

           (   ) sorrimos        (   ) viajar        ( X ) interessante        (   )  rádio       (   ) mulher 

 

2) Assinale Adjetivo Composto. 

           (   ) beleza          (   )  alugar         (   )  beija-flor          (   )  porta-malas          ( X )  verde-
escuro 

 

3) Sublinhe o Adjetivo na frase abaixo. 

           "Januário comprou um carro novo." 

 

4) Assinale três Adjetivos na frase abaixo. 

           "Nas manhãs ensolaradas, saio feliz pelas ruas, cantando e sorrindo para o céu 
azul." 

 

5) Qual é a sequência totalmente correta? 

     a- Vento.....................Adjetivo Simples             e            Casamentos.......Adjetivo  Composto 

     b- Azul-claro............Adjetivo Composto         e            Guarda-roupa...........Adjetivo 

Composto 

     c- Amanhecer...........Adjetivo Composto        e            Telhado..........Adjetivo Simples 



     d- Adorável....................Adjetivo Simples         e            Cor-de-rosa.......Adjetivo Composto 

     e- Bonito.................Adjetivo Simples                e            Saca-rolhas......Adjetivo Composto 

 

Avaliação de Língua Portuguesa - 5ª e 6ª Séries .....04....Prof. Tadeu....11.06.2020 

 

1) Substantivo é uma palavra que dá nome aos seres. Assinale abaixo a única palavra que 
não é um Substantivo. 

           (   ) camelo        (   ) Paulo        ( X  ) trabalhar        (   )  juventude        (   ) abajur 

 

2) Assinale a única palavra abaixo que é um Substantivo. 

           (   ) bonito          (   )  comprar         (   )  estudar          (   )  feliz          ( X  )  toalha 

 

3) Leia o texto abaixo. Em seguida, escreva o que se pede. 

     "Por uma longa estrada escura,  Antônio caminhava tranquilo." 

 

a- Dois Substantivos: estrada e Antônio 
 

4) Circule o(s) Substantivo(s) presente(s) na frase abaixo. 

              “Amanhã José e eu trabalharemos até o telhado ficar pronto.” 

 

5) Assinale a única alternativa que contenha 3 (três) Substantivos. 

a- (   )  alegria, inteligente, sorria 
 

b- ( X ) gato, menino, cidade 
 

c- (   ) viajava, bolo, automóvel 
 

d- (   ) saboroso, medo, boi 
 

e- (   ) comprarei, envelhecido, triste 

 



Avaliação de Língua Portuguesa - 5ª e 6ª Séries .....05....Prof. Tadeu....18.06.2020 

 

1) “Fonema é a representação sonora de cada letra.” 

           (   ) Falso       ( X ) Verdadeiro       

 

2) “A Vogal não é a base da sílaba.” 

           ( X ) Falso          (   )  Verdadeiro          

 

3) Qual afirmação abaixo representa corretamente a explicação para o que é Sílaba? 

          a- (   ) Letra diacrítica não pronunciada nos dígrafos. 

          b- (   ) Corrente de ar vinda dos pulmões que passa livremente pela boca. 

          c- (   ) Unidade básica da comunicação verbal. 

          d- ( X ) Vogal ou grupo de fonemas que se pronunciam numa só emissão de voz. 

          e- (  ) Fonema que encontra obstáculos durante a passagem pelo aparelho fonador. 

 

4) Assinale três Adjetivos na frase abaixo. 

           "Nas manhãs ensolaradas, saio feliz pelas ruas, cantando e sorrindo para o céu 

azul." 

. Com base na frase acima, aponte uma palavra Polissílaba: en-so-la-ra-das...4 sílabas 

 

5) Qual é a sequência totalmente correta? 

     a- Cavalo.....................Trissílaba             e           Boi.......Polissílaba 

     b- Medo...........Monossílaba                  e            Guarulhos..........Dissílaba 

     c- Maravilhoso...........Polissílaba         e            Pai..........Monossílaba 

     d- Faca....................Dissílaba                  e            Dominó.......Dissílaba 



     e- Céu.................Trissílaba                      e            Simpatia......Monossílaba 

 

MATEMÁTICA 

Professor: Sávio 

Os números decimais e as frações servem para indicar números não 

inteiros. Os números que utilizamos nem sempre são inteiros. É fácil perceber 

isso quando vemos os preços das coisas, os pesos, as medidas, etc. Estes 

exercícios têm por objetivos:  

Introduzir o conceito de operações com números decimais; 

Explorar situações problema, que envolvam números decimais; 

Levar os alunos a identificarem, discutirem e compreenderem as 

características dos números decimais e sua aplicação  em situações do 

cotidiano; Ampliar o conhecimento das quatro operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão) envolvendo os números decimais; Fazer associações 

entre os números decimais e as frações juntamente com suas representações 

geométricas. 

 

Faremos uma Revisão das últimas semanas, resolvendo os exercícios. 

Aproveite e reveja os conceitos aprendidos. 

 

1) Represente as frações abaixo em números decimais. 

 

a) 
3

5
           

 

 

 



b)  
22

4
    

 

2) Observe as figuras abaixo, determine a fração e o número decimal 

correspondente: 

 

 

3

8
 

 

 

 

 

 

3) Faça as associações: 

a)                                            

 

 
1

8
= 0,125        ( A ) 0,125 

 

 

b) 

 
1

10
= 0,1          ( B ) 0,1 

 

 



c) 

  
1

5
= 0,2                             ( E ) 0,5 

 

d) 

 

 
1

1
= 1 ( C ) 0,2 

 

 

e) 

 
1

2
= 0,5                                   ( D ) 1 

                                                                                       

 

 

 

4) Em uma pesquisa de uma cidade do interior de São Paulo constatou-se 

que 4 a cada 5 homens da cidade estão casados. Sabendo disso: 

a) Qual a fração que representa os homens casados da cidade? 

4

5
 

b) Faça uma figura que represente essa fração. 

                                Existem várias figuras que representam essa fração. Esta 

é só uma delas. 

 



 

 

 

c) Qual o número decimal (número com virgula) que representa essa fração? 

4

5
= 0,8 

5) Observe as figuras abaixo, determine a fração e o número decimal 

correspondente: 

a)                                                                 b)     

 

 

 

 

2

8
= 0,25                                                   

2

5
= 0,4 

 

 

 

 

ARTE 

Professora: Daniele 

Na aula de hoje vamos verificar como ficou as respostas referente ao 

questionário da aula passada que está nesse link 

https://forms.gle/dRqmysCeip2NndhG9 

Estou deixando aqui as respostas correta de cada questão.  

QUESTÕES 

1) QUE TIPO DE LINHA VOCÊ VÊ NA IMAGEM? 

https://forms.gle/dRqmysCeip2NndhG9


 

R: LINHA ESPIRAL. 

 

2) PODEMOS DIZER QUE A LINHA AMARELA É UMA ... 

 

R: LINHA RETA NA VERTICAL 

 

3) NA BANDEIRA DO BRASIL, A PARTE AMARELA É FEITA COM A... 



 

R: LINHA INCLINADA. 

 

4) NO TELHADO VERDE DESSA CASA ENCONTRAMOS DOIS TIPOS 

DE LINHAS, QUEM SÃO ELAS? 

 

R: A LINHA QUEBRADA E A LINHA RETA NA HORIZONTAL. 

 

5) NA IMAGEM ABAIXO ENCONTRAMOS AS LINHA CURVA E LINHA 

ONDULADA? 



 

R: SIM, ENCONTRAMOS A LINHA CURVA E A LINHA ONDULADA. 

 

6) NESSA IMAGEM ENCONTRAMOS DUAS CORES SECUNDÁRIA. 

QUAIS SÃO ELAS? 

 

R: VERDE E LARANJA. 

 

7) NA BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO ENCONTRAMOS AS 

CORES PRIMÁRIAS? 



 

R: SIM, ENCONTRAMOS AS CORES PRIMÁRIAS VERMELHO, AZUL E 

AMARELO. 

 

8) É VERDADE QUE NESSA IMAGEM TEMOS AS CORES QUENTE E 

AS CORES FRIAS? 

 

R: SIM, É VERDADE. 

 

9) NA IMAGEM ABAIXO TEMOS DIVERSAS CORES ENTRE ELAS 

ESTÃO AS CORES AZUL ARROXEADO E AMARELO 

ALARANJADO. AS CORES AZUL ARROXEADO E AMARELO 

ALARANJADO SÃO CLASSIFICADAS COMO.... 



 

R: CORES TERCIÁRIAS. 

 

10) NA IMAGEM ABAIXO TEMOS AS CORES, VERMELHO, VIOLETA, 

AMARELO ESVERDEADO E VERDE. ESSAS CORES ESTÃO 

CLASSIFICADAS NA SEGUINTE ORDEM: 

 

R: Cor primária (VERMELHO), cor secundária (VIOLETA), cor terciária 

(AMARELO ESVERDEADO) e secundária (VERDE). 

 

 

 

 



INGLÊS: 

Professor: Celso 

Olá pessoal! Nossa proposta para essa aula é realizarmos mais alguns exercícios. 

Mas antes observe o quadro para relembrar a estrutura de frases afirmativas, 

negativas e interrogativas. 

 

 

             I am fine.       /        I am not fine.           /        Am I fine? 

*fine = bem 

 

 

ATIVIDADE: complete com IS ou ARE. 

DICA: quando estiver falando de 2 pessoas use o ARE, porque eles ou elas SÃO 



 

 


