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Atenção: Para responder às questões de
números 1 a 6, leia o texto abaixo.

SEGUNDA-FEIRA 11/05/2020
(A) Continuidade ao diálogo.
(B) fim à pescaria.
(C) início de uma pescaria.
(D) motivo para briga

Conversa fiada
Era uma vez um homem muito velho
que, por não ter muito o que fazer, ficava
pescando num lago.
Era uma vez um menino muito novo
que também não tinha muito o que fazer e
ficava pescando no mesmo lago.
Um dia, os dois se encontraram, lado a
lado na pescaria, e no mesmo momento,
exatamente no mesmo instante, sentiram
aquela puxadinha que indica que o peixe
mordeu a isca. O menino puxou com força e
precisão. O velho usou mais precisão e menos
força.
Quando apareceram os respectivos peixes,
porém, decepção: o peixe do menino era muito
velho e o peixe do velho era muito novo!
O velho disse para o menino:
– Você não pode pescar esse peixe tão
velho! Deixe que ele viva o pouco da vida que
lhe resta.
O menino respondeu:
– E o que você vai fazer com este peixe
tão novo? Ele é tão pequeno... deixe que ele
viva mais um pouco!
O velho e o menino olharam um para o
outro e, sem perder tempo, jogaram os peixes
no lago.
Ficaram amigos e agora, quando não têm
muito o que fazer, vão até o lago,
cumprimentam os peixes e matam o tempo
jogando conversa fora.
(FRATE, Diléa. Histórias para
Acordar. São Paulo: Companhia das Letrinhas,
1996)
Interpretação textual
1. "O velho disse para o menino:
..........................................................................
O menino respondeu:
..........................................................................."
As duas frases acima, no texto, dão
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2. O que quer dizer a expressão "Conversa
fiada", que dá nome a este texto?
(A) Conversa séria.
(B) Conversa importante.
(C) Conversa informal, superficial.
(D) Conversa rápida
3. O texto trata
(A) do início de uma amizade.
(B) de como pescar no lago.
(C) de como jogar conversa fora.
(D) do que fazer com os peixes pescados.
4. Quando o velho disse "Você não pode
pescar esse peixe tão velho! Deixe que ele
viva o pouco de vida que lhe resta", ele
estava
(A) preocupado com a preservação dos peixes.
(B) comparando o peixe a si próprio.
(C) protestando contra a pescaria.
(D) proibindo o menino de pescar.
5. O menino e o velho devolveram os peixes
ao lago porque
(A) os peixes eram muito pequenos.
(B) os peixes não eram da espécie que eles
queriam.
(C) eles estavam praticando pesca esportiva.
(D) eles reconheceram que cada peixe merecia
viver mais.
6. Na frase "Quando apareceram os
respectivos peixes, porém, decepção: o
peixe do menino era muito velho e o peixe
do velho era muito novo", qual a função dos
dois pontos?
(A) Finalizar a frase.
(B) introduzir uma explicação.
(C) fazer uma pausa na frase.
(D) destacar uma expressão.
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O peixe-boi
O peixe-boi é um mamífero aquático que pode pesar até 800 quilos e medir 4 metros. O dócil
animal vive em mares, lagos e rios e se alimenta de plantas – pode comer cerca de 30 quilos por
dia.
O tempo de gestação do peixe-boi é de um ano e a fêmea pode gerar um só filhote por vez.
No Brasil, existem dois tipos de peixe-boi: o marinho (litoral do Nordeste) e o amazônico (rios
da Amazônia).
Há uma semana, um filhote de peixe-boi marinho, apelidado de Tinga, foi encontrado
encalhado em uma praia do Ceará. Ele foi resgatado e transferido para o Centro de Mamíferos
Aquáticos (CMA), em Itamaracá (PE).
Tinga, um recém-nascido, foi colocado num tanque e alimentado com a ajuda de uma
mamadeira. O filhote passa bem, mas está sendo medicado por causa de uma infecção.
(Folhinha, 08/06/2002)

1. No texto, a repetição da palavra peixe-boi é
(A) intencional.
(C) um erro.

(B) sem querer.
(D) uma questão de estilo.

2. Tinga o peixe-boi encontrado no Ceará, quando adulto poderia ter, provavelmente,
(A) 4 metros e 800 quilos.
(B) menos de 4 metros e menos de 800 quilos.
(C) mais de 4 metros e mais de 800 quilos.
(D) menos de 4 metros e mais de 800 quilos.
3. Qual é o fato relatado por esta notícia?
(A) Que foi encontrado um peixe-boi de 800 quilos e 4 metros.
(B) Que foi encontrada uma fêmea de peixe-boi gestante.
(C) Que foi resgatado um peixe-boi no Rio Amazonas.
(D) Que foi resgatado um filhote de peixe-boi em uma praia do Ceará.
4. Tinga foi levado para o Centro de Mamíferos Aquáticos porque
(A) ele não sabia nadar.
(B) o Centro precisava de um peixe-boi.
(C) era um filhote que estava doente.
(D) lá vivia a sua mãe.
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Molho de Tomate da Knorr Cica(Nova. Junho de 2003)
1. Na frase Rende tanto que só fome de elefante para dar conta, a
expressão grifada significa que o molho de tomate
(A) dá para fazer muitos pratos. (B) é muito saboroso.
(C) tem um sabor muito forte.
(D) pode ser usado em qualquer
receita.
2. Por que a propaganda não usou a expressão "fome de leão no
lugar de fome de elefante"?
(A) Porque elefantes comem molho de tomate e os leões não.
(B) Porque o elefante é o "garoto propaganda" da marca.
(C) Porque elefante come mais que leão.
(D) Porque elefante é mais dócil que leão.
3. Observando imagem e texto da propaganda, pode-se afirmar que o molho de tomate
pode ser usado
(A) apenas em macarrão.
(B) em poucos pratos.
(C) apenas em carnes.
(D) em diversas receitas.
4. O objetivo dessa propaganda é
(A) incentivar as pessoas a se alimentarem melhor.
(B) aumentar o consumo de massas.
(C) vender molho de tomate.
(D) vender gibis da Turma da Mônica.
5. Na frase "Rende tanto que só fome de elefante para dar conta.", o ponto final é usado
para
(A) expressar emoção.
(B) enumerar situações.
(C) finalizar uma ideia.
(D) indicar dúvida.
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1-Veja esta figura plana que depois de cortada e dobrada formará a superfície de
um prisma.

a)

Qual dos quatro desenhos mostra este prisma? Assinale com um x a figura correta

b) Como você classifica esse prisma?
_______________________________________________________________
c) Quantos e quais são os polígonos que ele tem em suas faces?
_______________________________________________________________
d) Qual o número de arestas? E de vértices?
_______________________________________________________________________
1. Verdadeiro ou falso?
a) A esfera, o cilindro e o cone têm superfícies curvas.
__________________________________________________
b) A superfície da esfera é totalmente curva e a do cilindro e do cone combinam
superfícies planas e não -planas.
___________________________________________________
c) Dos três sólidos representados só o cone tem um vértice.
___________________________________________________
2. O formato de qual sólido geométrico você obtém ao girar a
porta do banco?
_______________________________________________________
3.

Diga o nome dos sólidos geométricos que correspondem às
planificações seguintes:

___________________ ___________________

______________

__________________
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1-Qual dos sólidos representados:
a) Tem 10 arestas?
______________________________
b) Tem por base um pentágono?
________________________________
c) Tem superfície lateral curva?
________________________________
d) Tem duas bases triangulares?
________________________________
2-Qual é o sólido geométrico cuja superfície é formada pelas peças da figura?

___________________________________________________

3. Marilda, com cartolina, canudinhos e bolinhas, fez as duas construções abaixo.
a)

Complete a tabela.
BOLINHAS

CANUDINHOS

1a Construção
2a Construção

b) Marilda quer fazer mais uma construção semelhante às anteriores, mas utilizando agora
como base a figura abaixo.
Quantos canudinhos são necessários para fazer essa construção?

________________________________________________________________________
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Observe o mapa atual com a divisão regional do Brasil:
a) Numere no mapa as 5 regiões brasileiras de acordo com a sua localização.
b) Pinte de vermelho a região onde está localizado o estado em que você vive.
( 1 ) NORTE
( 2 ) NORDESTE
( 3 ) CENTRO-OESTE
( 4 ) SUDESTE
( 5 ) SUL

2) Loteria geográfica: ( Pinte a resposta correta)
Coluna 1

Coluna 2

Coluna 3

O Brasil

26 estados e 1

27 estados e

25 estados e 1

possui...

Distrito

1 Distrito

Distrito Federal

Federal.

Federal

Buenos Aires

Lima

Brasília

São Paulo

Minas

Rio de Janeiro

Capital do
Brasil
O nosso
estado é

Maior região

Gerais

Sul

brasileira

A capital de
Minas Gerais
é

Centro -

Norte

Oeste

Ouro Preto

Poços de
Caldas

Belo Horizonte

3) Relacione os estados com suas
siglas:
(1) Paraná

(

) AC

(2)Rio Grande do Norte

(

) ES

(3) Santa Catarina

(

) GO

(4) Amazonas

(

) MT

(5) Bahia

(

) PE

(6) Goiás

(

) RN

(7) Espírito Santo

(

) PR

(8) Mato Grosso

(

) AM

(9) Acre

(

) SC

(10) Pernambuco

(

) BA
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ATIVIDADES SOBRE A IMPORTANCIA DA ÁGUA -

1-Todos os seres vivos dependem de água para
sobreviver. As plantas necessitam de água para:
(A) as sementes brotarem.
(B) atraírem os insetos.
(C) abrigarem os pássaros.

6-A água é muito importante para a vida no
nosso planeta. Precisamos preservá-la. É um
exemplo de desperdício de água
( A ) produzir remédios.
( B ) tomar banho.
( C ) deixar a torneira aberta sem uso.
( D ) lavar roupa.

(D) alimentarem os animais.
2-No nosso planeta, encontramos uma variedade
de seres vivos. Os elementos necessários para a
existência dos animais são:
(A) água e alimento.
(B) nuvens e chuva.
(C) flores e montanhas.
(D) terra e rochas.
3. Os estados físicos da água são:
(A) solido, liquido e quente
(B) sólido, líquido e gasoso
(C) quente, frio e morno
4-Vivemos no planeta Terra. A maior parte do
nosso planeta é coberta de água. Na natureza,
além de estar presente em grande quantidade
nos seres vivos, a água também pode ser
encontrada
(A) nas ruas e pontes.
(B) nos rios e nas geleiras.
(C) nas estradas e nos campos.
(D) nos viadutos e nas rochas.
5-A água é utilizada de várias maneiras pelos
seres humanos. A água deve ser totalmente
tratada e mantida limpa para
(A) o consumo humano.
(B) servir como meio de transporte.
(C) gerar energia elétrica.
(D) ser usada na indústria.

7-Leia as questões e responsa com V as afirmações
verdadeiras e F para as falsas
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E OS PORTUGUESES CHEGARAM AO BRASIL!
Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, 1500, de Oscar Pereira da

Silva, produzida em 1922.

Há muitos anos que os navegadores portugueses
mantinham um intenso comércio com terras muito longe de
Portugal. Eles mais comerciavam com as Índias, no Oriente. Mas
o caminho marítimo que os levava para as Índias contornava a
África, trazendo muitos problemas para os portugueses. Então,
eles resolveram mudar a rota para ver se chegavam às Índias com
mais facilidade.
Eles sabiam das terras já descobertas por
Colombo e, procurando uma via para atravessar o Oceano
Atlântico, chegaram ao Brasil.
No dia 22 de abril de 1500, chegou ao nosso continente uma grande esquadra, comandada por
Pedro Álvares Cabral.
Na busca da conquista de novas terras, os portugueses queriam ser donos de lugares, não importando se
já pertenciam a outros povos.
Quando chegaram ao Brasil, eles encontraram uma terra povoada por milhões de índios e uma
vegetação florestal muito intensa. Depois de muitas guerras, os portugueses conseguiram dominar os
índios.
E, assim, os portugueses deram vários nomes ao Brasil: o primeiro foi Ilha de Vera Cruz, depois
Terra de Santa Cruz e, por último, Brasil, por causa de uma madeira cor de brasa extraída de uma árvore
da Mata Atlântica do Nordeste: o pau-brasil.
1- Responda de acordo com o texto:
a) Os navegadores portugueses desenvolviam um intenso comércio com terras distantes. Qual a principal
terra onde esse comércio era feito?
R:___________________________________________________________________
b) O que aconteceu aos portugueses quando eles estavam procurando uma via que atravessasse o
Oceano Atlântico?
R:___________________________________________________________________
c) Na busca por novas terras, qual era o desejo dos portugueses?
R____________________________________________________________________
d) Quem eram os primeiros habitantes do Brasil?
R:___________________________________________________________________
e) Quais foram os outros nomes dados ao Brasil?
R:___________________________________________________________________
f) Por qual motivo a nova terra chamou-se Brasil?
R:___________________________________________________________________
g) Você concorda com a expressão: “ Os portugueses descobriram o Brasil ? Justifique.
_____________________________________________________________________
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Não se esqueça de colorir

2 Observe essa imagem e responda
Por que você acha que usamos essa forma de responder os
conflitos?
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Leia o texto abaixo
Fonte: http://br.dir.groups.yahoo.com/group/tirinhas/message/653
Observe a tirinha e responda:
1) Este tipo de texto serve para:
( ) ensinar
( ) divertir

( ) vender gibis

2) O traço de humor no texto está em:
( ) Deixa eu ajudar!
( ) Seu quarto vai ficar mais legal...
( ) ...Com um carrinho de cachorro quente no lugar da cama!
3) A expressão do Menino Maluquinho no último quadrinho demonstra:
( ) medo
( ) surpresa
( ) raiva
4) Retire da tirinha uma frase que utiliza o ponto de exclamação.
__________________________________________________
5) Escreva uma frase que você imagina que o Menino Maluquinho diria para seu amigo no último
quadrinho.
__________________________________________________________
6) Você acha que o amigo do Menino Maluquinho teve uma boa ideia? Por quê?
______________________________________________________________________________
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Atividade

Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo.
Habilidade: (EF35EF02P5)
1 – O Jogo da Velha é um passatempo muito simples! O seu nome originou-se na Inglaterra
quando mulheres ao fim de tarde se reuniam para tomar o chá, bordar e brincar. Mas para
dificultar um pouquinho vamos fazer o “Desafio da Garrafa”. Para isso serão necessárias duas
garrafas plásticas iguais com a mesma quantidade de água dentro. Os jogadores deverão lançar
a garrafa de forma que a mesma gire e caia com a tampa para cima. Caso isso ocorra o jogador
terá direito a fazer uma jogada no jogo da velha! E assim sucessivamente até que a partida
acabe. Não se esqueça de fazer o registro dos jogos logo abaixo e escrever o nome dos
jogadores!

O___________X_____________

O__________X___________ O___________X___________

