ATIVIDADES DE MATEMÁTICA REFERENTE AO DIA 28/07/2020 - 5° ANO
Nome:________________________________________ Data de envio: 27/07/2020
Professora: Lucineia A. de Oliveira
Data de devolução: 03/08/2020
Componente Curricular-Ciências
Habilidade: (EF04MA06)
Unidades Temáticas- Números
Objetos de Conhecimento: Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados.

ENERGIA ELÉTRICA
A energia, por sua vez, é utilizada para realizar o deslocamento de veículos, gerar
calor, produzir eletricidade para os mais diversos fins, e outras coisas mais. Hoje em dia, seria
impossível pensar num mundo sem o uso da energia elétrica, seja para ligar computadores, tomar
banho, iluminar, aquecer, dentre outros.
Contudo esse processo de geração de energia, muitas vezes causa danos para os
homens e o meio ambiente. Isso porque muitas usinas lançam gases e resíduos tóxicos na
atmosfera ocasionando diversos problemas como a contaminação das águas, do ar, da terra, a
proliferação de doenças, etc.
Em grande parte, a energia elétrica é produzida nas usinas hidrelétricas, porém sua
produção é também feita nas usinas eólicas, solares, termoelétricas, nucleares, etc. No Brasil, quase
90% da energia elétrica é produzida nas Usinas Hidrelétricas, através do movimento das águas dos
rios e dos lagos, onde a água corre por uma barreira e gira as turbinas da mesma, que movimentam
o gerador.
A energia produzida é conduzida por grandes cabos e fios até chegar às cidades, ir para
uma subestação de energia elétrica e depois ser distribuída para a população. A maior Usina
Hidrelétrica do Brasil é a Usina de Itaipu, localizada no Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e
Paraguai.
1) De acordo com a conta de luz do mês de julho do presente ano, responda:
a- Qual o nome da empresa que fornece energia para sua casa?___________________________
_______________________________________________________________________________
b- Qual a sigla dessa empresa?_____________________________________________________
c-Escreva o nome e endereço do consumidor da conta.__________________________________
_______________________________________________________________________________
2) Como a energia elétrica é utilizada dentro de sua casa? Cite 5 exemplos.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA– 5º ANO
Objeto de conhecimento: Propriedades da igualdade e noção de equivalência
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA10)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 27/07/2020

Entregar dia 03/08/2020

REGULARIDADES NAS MULTIPLICAÇÕES
O quadro com tabuadas abaixo é conhecido como Tábua de Pitágoras.

Para usar esse quadro siga a linha horizontal onde está o número que se quer multiplicar e a coluna onde se
encontra o número que vai ser multiplicado. O número encontrado no cruzamento é o resultado da
multiplicação.
Agora observe novamente a Tábua de Pitágoras e marque um com um X as afirmações verdadeiras.
a) [ ] Quando se multiplica um número por 2, calcula-se a metade desse número.
b) [ ] Multiplicar um número por 4 é o mesmo que multiplicá-lo por 2 e por 2 novamente.
c) [ ] Multiplicar um número por 9 é o mesmo que multiplicá-lo por 3 e novamente por 3.
d) [ ] Quando se multiplica um número por 1, o resultado é o próprio número.
Na tábua de Pitágoras, na diagonal, por que os números estão em destaque?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Você sabia que os números 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 são chamados
números quadrados perfeitos?

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA– 5º ANO
Objeto de conhecimento: Leitura, coleta, classificação, interpretação de gráfico de linhas
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA24)
Aluno (a):
Turma:
Atividades para o dia 29/07/2020
TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO
Interpretar gráfico de linha

Professora: Regina Coely
Entregar dia 03/08/2020

Carlos Eduardo é o responsável pela locadora “Tudo de Bom”. Ele fez um gráfico de linhas sobre a situação
da empresa no segundo semestre de 2019. Veja:

Nesse gráfico, representamos por pontos o número de carros alugados. Depois, para facilitar a visualização
da variação do número de carros alugados de mês para mês, ligamos os pontos com um segmento de reta.
Observe o gráfico e responda aos itens.
a) Em que mês essa locadora de automóveis alugou mais carros? ________________________
b) Em que mês essa locadora alugou menos carros? ___________________________________
c) O que aconteceu com a quantidade de carros alugados nos meses de setembro e outubro?
____________________________________________________________________________
d) Qual o número de carros alugados no mês de:
julho______________
setembro _____________

novembro ___________

e) Quantos carros foram alugados nos 3 primeiros meses? ______________________________
f) Quantos carros foram alugados nos 3 últimos meses? __________________________________
Obs: Deixe as operações registradas aqui.

COMPONENTE CURRICULAR DE MATEMÁTICA– 5º ANO
Objeto de conhecimento: Leitura, coleta, classificação, interpretação de gráfico de linhas.
Unidade temática: Números
Habilidade trabalhada: (EF05MA24)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 31/07/2020

Entregar dia 03/08/2020

Rayssa está preocupada com o consumo de água da casa dela. Veja o gráfico que ela construiu com as
informações obtidas nas contas de água de janeiro a dezembro de 2019.

a) Em que meses o consumo foi maior? _________________________________________________
b) E em quais meses o consumo foi menor? ______________________________________________
c) Em que meses o consumo de água se manteve estável? __________________________________
d) De setembro a dezembro o consumo de água aumentou ou diminuiu? _______________________
d) Você acha importante a preocupação de Rayssa com o consumo de água? Por quê?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e) Na sua casa, qual é a média de litros de água gastos por mês?_____________________________
f) Você acha pouco ou muito? _________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR DE ENSINO RELIGIOSO – 5º ANO
Objeto de conhecimento: Narrativas religiosas
Unidade temática: Crenças religiosas e filosofias de vida.
Habilidade trabalhada: (EF05ER01)
Aluno (a):
Turma:

Professora: Regina Coely

Atividades para o dia 31/07/2020

Entregar dia 03/08/2020

A CRIAÇÃO DO SER HUMANO PARA O POVO YORUBÁ
A África é um continente formado por diversos países e povos e com uma grande riqueza cultural. Entre
eles, encontramos diferentes relatos a respeito da criação do mundo e dos seres humanos. Conheça, a
seguir, um relato do povo Yorubá, um dos grupos africanos trazidos ao Brasil como escravizados há mais de
400 anos, cuja cultura influenciou a formação das religiões afro-brasileiras.
Nanã fornece a lama para a modelagem do homem
Dizem que quando OLORUM encarregou OXALÁ de fazer o MUNDO e modelar o ser HUMANO, o orixá
tentou Vários caminhos.
Tentou fazer o homem de ar, como ele. Não deu certo, pois o homem logo se DESVANECEU. [...] Fez de
fogo e o homem se CONSUMIU. [...]
Foi então que NANÃ BURUKU veio em seu socorro. Apontou para O FUNDO do lago com SEU IBIRI, SEU
cetro e arma, e de lá retirou uma porção de lama. [...]
Oxalá criou o homem, o modelou no barro. Com o sopro de OLORUM ele caminhou. Com a ajuda dos
orixás POVOOU a Terra. [...]
desvaneceu: desfez, desapareceu.
consumiu: destruiu pelo fogo, queimou.
cetro: bastão que simboliza poder.
povoou: formou um povo.
Ibiri é um apetrecho da cultura afro brasileira
.
Você conhece outro relato em que os seres humanos foram criados com o uso de lama ou de barro?
Descreva-o nas linhas a seguir.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Na atividade da semana passada, vocês coloriram a história em quadrinhos que contava a criação do mundo.
Que atitudes você tem para cuidar do mundo que Deus criou? Cite três delas.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 5ºANO DIA LETIVO 27, 29 e 31/07/2020
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
DATA DE ENTREGA: 03/08/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Procedimento de leitura. / Conhecimentos linguísticos e gramaticais.
OBJETO DE CONHECIMENTO: Inferir uma informação implícita em um texto. / Processos da variação linguística.
HABILIDADE: EF05LP12, EF35LP02 e EF35LP04.

Leia a letra da canção para responder às questões:

SER DIFERENTE É NORMAL
Todo mundo tem seu jeito singular
De crescer, aparecer e se manifestar.
Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais
E daí, que diferença faz?
Todo mundo tem que ser especial
Em oportunidades, em direitos, coisa e tal
Seja branco, preto, verde, azul ou lilás
E daí, que diferença faz?
Já pensou, tudo sempre igual?
Ser mais do mesmo o tempo todo
não é tão legal
Já pensou, sempre tão igual?
Tá na hora de ir em frente:
Ser diferente é normal!
Fonte: (In: Sitio: “Revista Época”. Disponível em:
<http://colunas.revistaepoca.globo.com/brunoastuto/2012/11/06/preta-e-gilberto-gil-lancam-novamusica-na-

campanha-ser-diferente-e-normal/>. Acesso em: 27 de mar. 2014. – acessado em julho de 2018).
Interpretação do texto:
1) (COSEAC-2018) No primeiro verso da canção, a palavra SINGULAR assume sentido de:
( a ) único, individual.

( b ) diferente, estranho.

( c ) exótico, incomum.

( d ) normal, corriqueiro.

2) (COSEAC -2018) O trecho “Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais /E daí, que diferença
faz?” pode ser entendido como:
( a ) Para fazer diferença, é preciso ter uns quilinhos a mais na balança.
( b ) Quando o peso na balança é de uns quilinhos a mais, faz diferença.
( c ) Nada se pode fazer se há diferença nos quilinhos a mais da balança.
( d ) Ainda que o peso na balança seja de uns quilinhos a mais, não faz diferença.

3) De acordo com a letra da canção, somos diferentes em quê?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________
4) Volte ao texto e pinte de vermelho os versos que falam apenas de características físicas.
5) Leia as frases e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, de acordo com a letra da canção:
(
(
(
(

) Cada um tem seu jeito de crescer, aparecer e se manifestar.
) Cada um pode ter sua fé.
) Tanto faz a cor dos olhos ou da pele, todos somos especiais.
) Nem todo mundo tem que ser especial.

Obrigado/Obrigada
A regra de concordância nominal diz que quando obrigado expressa um agradecimento deve
concordar com quem fala, ou seja, com o emissor.
Muitas pessoas pensam que se estamos agradecendo a uma mulher, devemos falar obrigada.
Caso o agradecimento seja endereçado a um homem, então obrigado. No entanto, não é assim.
Quem define a concordância desse adjetivo é o sexo de quem está agradecendo. Então, meninas
agradecem com obrigada, enquanto os meninos agradecem com obrigado.
Fonte: https://www.portugues.com.br/gramatica/obrigado-ou-obrigada-qual-utilizar.html
1) A Diretora entrou na sala e elogiou o trabalho de dois alunos, Maria Luiza e Cláudio. Os alunos,
claro, ficaram muito felizes. Então, foram até a sala da Diretora. Complete com obrigado ou
obrigada:
a) Maria Luiza falou: __________________, Diretora.
b) Cláudio falou: __________________, Diretora.

Agente / a gente
Estas duas formas - agente e a gente - estão corretas e existem na língua portuguesa.
Seus significados, porém, são diferentes e devem ser usadas em situações diferentes.
A gente é uma forma popular de se referir à primeira pessoa do plural: nós.
Exemplo: A gente vai à festa.
Já agente, sem espaço entre o "a" e o "gente", é um substantivo, uma palavra que designa
uma pessoa que exerce uma determinada atividade: agente secreto, agente de viagem, etc.
Exemplo: Você já viu algum filme com agente secreto?

1) Pinte a opção que completa corretamente as frases abaixo:
A professora viu ....?.... fazendo bagunça durante a
segunda aula.

agente

a gente

Aquele rapaz é um ....?.... de trânsito.

agente

a gente

....?.... vai à praia depois do almoço.

agente

a gente

Eles nem vão reparar. ....?.... vai sair de fininho.

agente

a gente

2) Marque com um ( X ) a frase em que o uso de a gente está inadequado:
( a ) A gente foi ao show, mas não gostamos muito.
( b ) Eles foram muito educados com a gente.
( c ) Aquele a gente é corrupto.
( d ) A gente, que estava na festa, não foi hospitaleira.
3) Complete as frases com a gente ou agente e pinte a resposta correta.
a) A professora viu _______________________ fazendo bagunça durante a segunda aula.
b) O _____________________ não conseguiu completar sua missão.
c) Aquele rapaz é um _____________________ de trânsito.
d) Eles farão a prova quando? __________________ vai fazer no próximo mês.
e) Gosto de ver filmes de ___________________ secreto.
f) A dor que ___________________ sente, quando perde alguém muito querido, vai passando com o
tempo.
g) Quando ___________________ gosta, faz com prazer.
h) Meu pai é ____________________ de viagens da LATAM.
i) Quero estudar para ser ___________________ policial e defender o povo.
j) __________________ gosta muito de pizza.
k) ___________________ está indo para casa.
l) _________________ gosta de sair e se divertir.

COMPONENTE CURRICULAR DE HISTÓRIA 5ºANO DIA LETIVO 28/07/2020
DATA DE ENVIO: 27/07/2020
DATA DE ENTREGA: 03/08/2020
PROFESSORA: GLAYSE MAGALY M. R. DUTRA VIEIRA
NOME: ______________________________________________________________________________________
TURMA: _____________________________________________________________________________________
UNIDADE TEMÁTICA: Os primeiros núcleos populacionais.
OBJETO DE CONHECIMENTO: O que forma um povo? Da sedentarização aos primeiros povos.
HABILIDADE: EF05HI01

1) A região mesopotâmica ficava localizada entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje corresponde à grande parte do
território do Iraque. A localização da Mesopotâmia era privilegiada e por isso chamada de região do Crescente Fértil, a
região entre rios estava sujeita a cheias periódicas.
Disponível em: <www.historiadomundo.com.br/idade-antiga/mesopotamia.htm>. Acesso em: 5 nov. 2015. (Adaptado.)

Descreva a região citada no texto. Por que, nessa região, ocorreu processo de sedentarização?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2- ) Observe o mapa e responda:

Com base na observação do mapa anterior, assinale a alternativa correta.
( a ) Havia cidades antigas na Índia, mas não havia cidades no território da China antiga.
( b ) A cidade de Tebas ﬁcava onde hoje se localiza a Índia.
( c ) As antigas cidades da Mesopotâmia estavam situadas perto do rio Tigre e do rio Eufrates.
( d ) Não existem povos, cidades e tradições antigas. Não se passa de invenções da sociedade atual.

OBS: Caso tenham alguma dúvida em relação ao mapa, o mesmo encontra-se na página 46 do livro de
História de vocês.

Componente Curricular de Geografia - 5° Ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_________________________________________________________________________
Turma:____________________________
Professor (a):Silvânia M. R. Costa
DATA DE ENVIO: 27/07/2020

DATA DE ENTREGA: 03/08/2020
Atividade referente ao dia 30/07/2020
Unidade Temática: Dinâmica Populacional
Objeto de Conhecimento: Distribuição as População Brasileira pelo Território
Habilidades: (EF05GE03)
CAPITAIS MAIS POPULOSAS
O Brasil é um país que possui grande território. No entanto, a população não está distribuída
igualmente por toda sua extensão.
O gráfico abaixo apresenta algumas informações sobre a distribuição da população brasileira
em algumas capitais.

De acordo com o gráfico, responda:
a) Que informações são apresentadas nesse gráfico?
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
b) Qual é o título do gráfico?
______________________________________________________________________________
c) Qual era a capital mais populosa do Brasil em 2017?
______________________________________________________________________________
d) E qual era a capital menos populosa? _____________________________________________
e) Qual era o número de habitantes da cidade de Brasília?
_____________________________________________________________________________
f) Quantos habitantes o Rio de Janeiro tem a mais que Salvador?
______________________________________________________________________________

Componente Curricular de Artes - 5° ano Ensino Fundamental
DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:_________________________________________________________________________
Turma:____________________________

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

DATA DE ENVIO: 27/07/2020

DATA DE ENTREGA: 03/08/2020
Atividade referente ao dia 28/07/2020
Unidade Temática: Artes Visuais
Objeto de Conhecimento: Materialidades
Habilidades: (EF15AR04)
Pinte este ladrilho, formando uma bela composição. Use apenas três cores de maneira que elas não
fiquem juntas.

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos

ANO: 5°

DATA DE ENVIO: 27/07/2020

DATA DE ENTREGA: 03/08/2020

NOME ALUNO (A):
PROFESSORA REGENTE:
Atividade referente ao dia 31/07/2020
Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo
Habilidade: (EF35EF04P5)
1 – Desafio Torre de Copos: O desafio da torre de copos é uma atividade que envolve

concentração, agilidade, coordenação e muita diversão.







Para realizar a atividade você precisará de uma mesa e 10 copos descartáveis para cada
participante;
Cada participante vai começar com as mãos em cima da mesa onde os copos estiverem;
Ao sinal de início da brincadeira dado por um líder, cada um dos participantes deverá
empilhar seus copos formando uma torre;
Ao final do empilhamento, deverá colocar as mãos de volta na mesa.
Vence quem empilhar os copos primeiro.

Chame alguém da sua família para fazer essa atividade com você. Não se esqueça de escrever no
verso dessa folha o que achou da brincadeira!

