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Leia o texto e responda as perguntas:
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Leia:

Disponível em: adotação.blogspot.com.br.

Questão 1 – Identifique o gênero do texto e o objetivo a que se presta, tendo em vista a
forma com que foi construído:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Questão 2 – “FAÇA UM ANIMAL FELIZ! ADOTE!”. O tom dessa sequência, criado pelo imperativo, é o de:
a) ordem
b) conselho
c) intuição
d) apelo
Questão 3 – Na parte de apresentação da “Lua”, nota-se a presença de sequências:
a) narrativas
b) descritivas
c) argumentativas

d) injuntivas
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RESOLVA OS PROBLEMAS

1)) Para decorar um salão de festas foram feitas 2 unidade de milhar e 6 centenas 2
dezenas e 6 unidades de bandeirinhas para o corredor de uma sala, 3 unidades de
milhar, 5 centenas e 3 dezenas e 1 unidade . Quantas bandeirinhas foram feitas ao
total?
Operação:

Resposta:

3) A turma do quinto ano apresentou uma quadrilha com 54 alunos, o quarto ano
apresentou com o dobro de alunos e quinto ano com o triplo. Qual a quantidade de
alunos de cada ano? Qual a quantidade ao total de alunos que apresentaram nas
quadrilhas?
Operação:
Resposta:

4) O pé de moleque, foi a sensação da festa! Durante o “arraiá” algumas encomendas
vieram antes da festa. Se foram feitos 1485 doces e vendidas para 1387 pessoas,
quantos sobraram?
Operação:
Resposta:

5)Maísa, Ana e Cintia fizeram bandeirinhas para a festa junina da escola. Maísa fez 725
bandeirinhas, Ana 327 e Cintia 487. Quantas bandeirinhas elas fizeram no total?
Operação : Resposta:
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Distribuição da população brasileira
A população brasileira, no início da década de 2010, ultrapassou os 190 milhões de
habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Desde o século XX, o número de habitantes do nosso país cresceu mais de 10 vezes!
Mas quais são as características gerais dessa população? Do total de pessoas que
vivem no Brasil, 51,8% (um pouco mais da metade) são mulheres e 48,5% são homens.
A estimativa é que existam no país seis milhões de mulheres a mais que os homens. A
diferença, no entanto, é que a maior parte dos homens tem idade entre 25 e 39 anos,
enquanto, entre as mulheres, a maioria está com idade entre 40 e 59 anos. Dividindo a
população por cor, 47,7% das pessoas declaram-se brancas, 43,1% declaram-se pardas
e 7,6% declaram-se negras. Estes dados são do Censo Demográfico de 2010 e, se
comparados ao censo demográfico de 2000, representam um aumento da população
negra e parda, além de uma diminuição das pessoas que se declaram como brancas. A
Região mais populosa do Brasil é a Sudeste, com 42% do número total de pessoas; em
segundo lugar fica a região Nordeste, com 27%; em terceiro fica a região Sul, com 14%;
em quarto, a região norte, com 8%, e, por último, o centro-oeste, com 7%. O estado
mais populoso é São Paulo, com mais de 41 milhões de habitantes, seguido por Minas
Gerais, que conta com quase 20 milhões e, em terceiro lugar, o Rio de Janeiro, com 16
milhões. O estado que possui o menor número de pessoas é Roraima, com menos de
500 mil. Entre os municípios, a liderança fica com a cidade de São Paulo, com quase 12
milhões, e a lanterna fica com a pequena cidade de Borá, no interior paulista, com pouco
mais que 800 pessoas. Com a análise dos dados demográficos disponibilizados pelo
Censo Demográfico do IBGE é possível concluir que a população brasileira é, em sua
maioria, urbana. Pouco mais de 84% dos brasileiros vivem nas cidades, e menos de
16% dos brasileiros vivem no campo.
De acordo com as informações apresentadas, marque V ou F.
( ) 16% da população brasileira é rural,ou seja, vive nas cidades.
( ) A Região Nordeste é a segunda mais populosa do Brasil.
( ) Minas Gerais é o Estado mais populoso do Brasil.
( ) Na Região Sul encontra-se 14% da população brasileira.
( ) O Brasil é um país cada vez mais jovem, em função da mortalidade de adultos e
velhos. ( ) No Brasil, existe um número de homens ligeiramente superior ao número de
mulheres.

A população brasileira continua a crescer, porém em ritmo cada vez menor. Por quê?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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QUANDO VOCÊ TIVER UM
PROBLEMA A RESOLVER, NÃO
FIQUE AFLITO, TENHA
TRANQUILIDADE E FÉ.
Complete o texto abaixo com as palavras que estão no quadro.

Quando você tem um ____________________
Fica confuso.
Mas, quando você tem __________________
Sabe o que fazer.
Muitas_______________________________
Que se_______________________________
Para que serve a vida e
Como deveriam _______________________
Encontram respostas na fé.
Com ela, podemos ter o que
Deus nos prometeu.
Tenha _________________________ e _________________________.
As respostas para os seus problemas
Chegarão mais cedo doque você____________________.
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Fazendo Arte!

Recorte de jornais ou revistas gravuras e cole nos lugares

conforme o que está pedindo!

NOME:

DATA DE ENTREGA:20/07/2020
QUINTA-FEIRA 16/07/2020

SÉRIE: 5ºANO
DATA DE ENVIO: 13/07/2020

DATA DE ENTREGA:20/07/2020
SEXTA-FEIRA 17/07/2020

EDUCAÇÃO FÍSICA(EF35EF05P5)
Unidade Temática: Esportes

Objeto de Conhecimento: Esportes de campo e taco; Esporte de rede/parede;
Esportes de invasão.
1 – Leia o texto atentamente e responda a questão abaixo:
Classificação dos esportes
Campo e Taco: Nesses esportes, é preciso rebater a bola lançada pelo adversário o mais longe
possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases ou a maior distância entre as
bases, enquanto os defensores não recuperam o controle da bola. Incluem modalidades como o
beisebol, o softbol, o críquete, o golfe, entre outros.
Rede
São caracterizados pelo lançamento ou rebatimento da bola em direção à quadra adversária
quando os oponentes não podem devolvê-la da mesma forma. Como exemplo, temos o vôlei e
as suas variações, o tênis de campo, o tênis de mesa e a peteca, entre outros.
Parede
São esportes semelhantes aos de rede, porém, não contam com a utilização desse elemento
que divide a quadra. Os participantes posicionam-se de frente a uma parede. Incluem
modalidades como o squash, o raquetebol, a pelota basca, entre outros.
Invasão
Estão agrupados dessa forma os esportes que trabalham a capacidade de uma equipe introduzir
ou levar uma bola (ou outro objeto) a uma meta ou setor da quadra ou do campo defendida
pelos adversários (gol, cesta, touchdown etc.), protegendo, simultaneamente, o próprio alvo ou
setor do campo. O futebol, o futsal, o polo aquático, o basquete, o rúgbi e o handebol são
exemplos desses esportes.
A) De acordo com a sua classificação, escreva na frente de cada esporte o grupo ao qual
pertence:
Exemplo: Voleibol = esporte de rede
Handebol =

Futsal=

Golfe=

Beisebol=

Tênis de campo=

Squash=

