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Aulas 1 e 2 - Leia o texto I e responda as perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. O texto é do tipo: 

(   ) poético  (   ) informativo. (    ) instrucional. (   ) anedota.  

2. A função deste texto é: 

 (   ) listar os tipos de insetos que mordem ou picam.  

 (   ) informar sobre picadas e ferroadas de insetos. 

 (   ) demonstrar como acontecem as mordidas de insetos.  

 (   ) descrever a forma da boca dos insetos.  

3. Assinale, com X, as informações que estão de acordo com o texto.  

(   ) Alguns insetos sugam sangue de animais e pessoas, outros injetam veneno em suas vítimas.  

(   ) Mordidas e ferroadas de insetos são a mesma coisa.  

(   ) Ao picar uma pessoa, o mosquito deixa na pele da vítima uma saliva que pode causar reações 
alérgicas.  

 (   ) Todas as ferroadas e mordidas de insetos causam alergias. 

 (   ) O corpo humano possui defesa natural contra todo tipo de mordida e ferroada de insetos. 

4. Segundo o texto, em que situações as vespas e abelhas usam veneno? 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                      

                                                                 Ataque de insetos  

       Alguns insetos adoram sangue. Eles sobrevivem “roubando” o sangue de outros animais. Eles 
também roubam o sangue dos seres humanos.  

       A boca de um mosquito lembra um tubo comprido. O mosquito pousa sobre nós, pica a pele com o 
tubo e chupa o sangue. No mesmo momento, ele deixa sua saliva na pele. Nosso corpo não gosta 
disso e reage. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Em geral, não é necessário fazer 
nada, pois o organismo se recupera sozinho. 

      Ferroadas são diferentes. Insetos como abelhas e vespas usam veneno quando se sentem 
ameaçados. Esses insetos podem injetar veneno em nós. Algumas pessoas são alérgicas às mordidas 
ou ferroadas. Essas pessoas têm reações bem mais fortes e podem necessitar de atendimento 
médico. 

                                                                              Texto adaptado. A pele. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1995.  
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5.  Em caso de mordidas ou picadas de insetos, quando é necessário procurar atendimento médico? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

6. Leia essas palavras e circule a sílaba tônica de cada uma delas. 

 

- Sílaba tônica é aquela que pronunciamos com mais força. 

 7. Organize as palavras da questão 6, na tabela, observando a posição da sílaba tônica. 

 

8. Leia. 

 

- Que consoantes aparecem depois do M?  

___________________________________________________________________________________ 

9-Complete.  

Sempre empregamos o M antes das consoantes _____ e _____. Antes das outras consoantes, usamos 
o N. 
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                       Atividades de Língua Portuguesa – aulas 3 e 4 

Leia o texto II e responda as perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. As histórias que Paulo contava nos revelam que ele: 

 (   ) gostava de impressionar a mãe. 

 (   ) tinha o costume de inventar mentiras.  

(   ) imaginava coisas fantásticas.  

(   ) não gostava da escola onde estudava.  

2. No trecho “queriam um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu” o termo destacado “lo” se 
refere: 

(   ) ao tapete voador.  (   ) ao médico.   (   ) ao menino.   (   ) ao céu.  

3. Qual o nome da mãe de Paulo?  

___________________________________________________________________________________ 

4. Coloque o acento agudo nas sílabas tônicas das palavras. 

 

                                                             A incapacidade de ser verdadeiro 

          Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou em casa dizendo que vira no campo dois 
dragões-da-independência* cuspindo fogo e lendo fotonovelas.  

         A mãe botou-o de castigo, mas, na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da 
escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. 
Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias.  

    Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá 
Elpídia e queriam um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. 
Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça.  

     - Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. 

                                                                               ANDRADE, Carlos Drummond de. Deixa que eu conto. 1ª edição.  

                                                                                   São Paulo: Editora Ática, 2012 (Coleção Literatura em minha casa). p. 30.  

                                                                                               * Soldados que acompanhavam Dom Pedro I no momento do Grito da Independência 
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5. Use o acento circunflexo e acentue essas palavras. 

 

6. Coloque a pontuação adequada, depois, reescreva as frases. 

 a) VOCÊ VIU A VENTANIA  

___________________________________________________________________________________ 

b) QUE GAROTA ELEGANTE 

___________________________________________________________________________________ 

 c) EU GOSTO MUITO DA MINHA CIDADE  

___________________________________________________________________________________ 

d) QUEM ESTÁ SENTADO NO SOFÁ  

___________________________________________________________________________________ 

e) QUE LINDAS FLORES 

___________________________________________________________________________________ 

7. Escreva os nomes desses escritores em ordem alfabética. 

 

1-_________________________________      6-___________________________________ 

2-_________________________________      7-___________________________________ 

3-_________________________________      8-___________________________________ 

4-_________________________________      9-___________________________________ 

5-_________________________________    10-___________________________________                       

 

IMPORTANTE!  

O acento agudo é colocado sobre as vogais para indicar o som aberto. Já o acento circunflexo é 
colocado apenas sobre as vogais A, E e O para indicar a sílaba tônica. Em E e O indica o som fechado. 
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    Atividades de Língua Portuguesa – aulas 5 e 6 

Leia o texto III e responda as perguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual é o principal assunto dessa história?  

(   ) Os medos da menina.   (   ) O nome da menina.   (   ) O lobo.    (   ) A cor do chapéu da menina.  

                         Chapeuzinho amarelo 

                           Era a Chapeuzinho Amarelo.                                                  Então vivia parada,                                        

                              Amarelada de medo.                                                          deitada, mas sem dormir,                                                   

                              Tinha medo de tudo,                                                                    nem de amarelinha.                                                                

                                aquela Chapeuzinho.                                                       Com medo de pesadelo.                                               

                                      Já não ria.                                                                 Era a Chapeuzinho Amarelo.                               

                              Em festa, não aparecia.                                                  

                               Não subia escada                                                          

                                     nem descia.                                                          E de todos os medos que tinha                                                                                                 

                              Não estava resfriada                                                        o medo mais que medonho  

                                    mas tossia.                                                                era o medo do tal do lobo.  

                                 Ouvia conto de fada                                                         Um lobo que nunca se via,  

                                       e estremecia.                                                                 que morava lá pra longe,                                                              

                             Não brincava de mais nada,                                                do outro lado da montanha,                                               

                                                                                                                            num buraco da Alemanha, 

                                                                                                                              cheio de teia de aranha,                                             

                                Tinha medo de trovão.                                                          numa terra tão estranha,  

                             Minhoca, pra ela, era cobra.                                     que vai ver que o tal do lobo nem existia. 

                               E nunca apanhava sol                                                                                  [...] 

                              porque tinha medo da sombra.                                                           

                              Não ia pra fora pra não se sujar.                    BUARQUE, Chico. Chapeuzinho Amarelo. 27ª edição.  

                           Não tomava sopa pra não ensopar.                  Rio de Janeiro: José Olympio, 2011. 

                      Não tomava banho pra não descolar. 

                         Não falava nada pra não engasgar. 

                       Não ficava em pé com medo de cair.                                                       
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2. Quem é o autor do texto? 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3. Que conto tradicional foi parodiado para dar origem ao texto “Chapeuzinho Amarelo”?  

___________________________________________________________________________________ 

4. Que elementos da história original foram conservados no texto “Chapeuzinho Amarelo”?  

___________________________________________________________________________________ 

5. É correto dizer que a menina tinha razões para sentir medo do lobo? 

     (   ) Sim.   (   ) Não.  

    - Circule a parte do texto que pode confirmar a sua resposta. 

    6. Identifique os tipos de frases. Use a legenda. 

    (A) Frases Afirmativas.                                 (N) Frases Negativas. 

 

    (E) Frases Exclamativas                               (IM) Frases Imperativas. 

     ( I) Frases Interrogativas  

 

   (   ) Marisa não viu quando o carro passou.        (   ) Quantos doces foram comprados para a festa? 

   (   ) Como dança bem essa bailarina!                 (   ) Que pergunta engraçada! 

   (   ) Não gosto do jeito como ela canta.                (   ) Vamos rápido! 

   (   ) Todos os dias Gustavo vai à biblioteca.        (   ) Gostei muito de te encontrar aqui. 

   (   ) Vá logo para o quarto.                                   (   ) Quem deixou o vaso cair?   

 

 

 

IMPORTANTE!  

“Chapeuzinho Amarelo” é uma paródia.  

A paródia é uma recriação, uma reescritura. Ao parodiar um texto, mantemos as características que 
nos fazem lembrar o texto original, mas modificamos os outros elementos criando, assim, um novo 
texto. Também é possível parodiar músicas ou obras de arte. 

RELEMBRANDO. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras com mais de uma sílaba 
podem ser: 

 Oxítonas: Quando a sílaba tônica for a última. Exemplos: mordeu, coração. 
 Paroxítonas: Quando a sílaba tônica for a penúltima. Exemplos: palavra, caroço. 

 Proparoxítonas: Quando a sílaba tônica for a antepenúltima. Exemplos: pétala, música. 
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7. Distribua as palavras na tabela observando a posição da sílaba tônica. 

 

 

                                   

                          Atividades de Língua Portuguesa – aulas 7 e 8 

Leia o texto 1 e responda as perguntas: 

                                                                            Xixi na calça  

           Aos 9 anos, eu tinha uma professora muito brava. Não sem motivo. Boa parte dos alunos pedia 
para ir ao banheiro somente para fugir. Eu era dos mais quietinhos. Certo dia me deu uma vontade 
tremenda de fazer xixi. Ergui o braço. Era o terceiro querendo sair. Ouvi um sonoro “não”. Foi um 
desespero. Tentava segurar a vontade. O final do período se aproximava. Torcia as pernas e me remexia. 
Os minutos pareciam mais lentos! De repente, aconteceu!  

         Senti um calorzinho nas pernas e uma bruta sensação de alívio. Relaxei. Minhas calças, minhas 
meias, molhadas! Ainda tive esperança. Minha carteira era ao lado da parede. Talvez ninguém notasse a 
enorme poça embaixo dos meus pés! [...]  

        Tocou o sinal. Peguei a mochila. Meias pingando, uma enorme roda úmida no bumbum!  

         A infância é cruel. Saí da classe com a molecada gritando atrás: 

       - Ele fez xixi na calça! Ele fez xixi na calça! [...] 

         Corri ainda mais depressa! Nunca, nunca mais queria voltar às aulas! 

         Mamãe tinha um pequeno bazar. Morávamos nos fundos. Entrei pela loja. Ela estava sozinha no 
balcão. Lamentei-me angustiado.  

        - Fiz xixi na calça! 

         - É brincadeira? - espantou-se. 

         Mostrei. Preparei-me para a bronca. Minha sensação era de culpa, pavor! Mas mamãe ficou calma. 

        - Então depressa. Toma um banho! Ponha uma roupa limpa!          
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         Deu uma fugidinha da loja. Botou a calça de molho. Serviu o almoço. De tanta angústia, eu quase 
chorava:    

        - Nunca, nunca mais eu vou para a escola! Vou parar de estudar! 

           Ela brincou com meus cabelos. [...] Aos poucos me acalmou. Transformou o drama em brincadeira. 
De noite, quando papai chegou, voltou ao assunto. Até consegui dar risada. 

           Estava certa. Ninguém continuou me infernizando. Não fui o primeiro, nem o último, a fazer xixi em 
plena aula! 

           Agora, depois de tanto tempo, lembro das vezes que desabafava com ela. Também era ótimo 
dividir os grandes momentos. [...]  

          Às vezes, quando acontece uma coisa importante, meu primeiro impulso é lhe telefonar. Em 
seguida, meu coração se aperta. Lembro que não está mais do outro lado. Como posso esquecer, até 
por um instante? Descobri o motivo. Podia contar com mamãe, como os filhos nunca deixam de contar. 
Ela ficaria do meu lado, como no dia em que fiz xixi na calça! Não é a memória que me trai, mas saudade. 
Seu amor deixou uma lacuna que nunca vou preencher. Seja algo bom ou ruim, sempre terei vontade de 
compartilhar com ela.  

                                             CARRASCO, Walcyr. Histórias para a sala de aula: crônicas do cotidiano. 1ª edição. 

                                                                           São Paulo: Moderna, 2009. (Coleção Veredas) 

1. A intenção do narrador, ao contar essa história, foi: 

 (A) revelar seu constrangimento por ter feito xixi na calça.  

(B) relatar fatos dos seus tempos de escola.  

(C) falar do amor incondicional de sua mãe.  

(D) contar como seus colegas de escola eram cruéis. 

2. Na frase “Agora, depois de tanto tempo, lembro das vezes que desabafava com ela.” a palavra 
destacada ”ela” pode ser substituída por: 

   (   ) a aula.      (   ) a turma da escola.       (   ) minha mãe.        (   ) a professora. 

           

LEIA O TEXTO COMPLEMENTAR. 

O travessão é usado:  

 antes da fala de alguém. 

 “Jair falou: - Chegarei em meia hora.”  

 para separar a fala do personagem da fala do narrador.  

“- Não sei se isso é suficiente. - respondeu a mãe do garoto.” 
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Os dois-pontos são usados para:  

  indicar que alguém vai falar.  

“Jair falou: - Chegarei em meia hora.”  

 indicar uma enumeração.  

Dona Júlia trouxe muitas coisas: roupas, sapatos, joias e alguns enfeites para casa.  

  dar uma explicação.  

Nada pode faltar na mochila: cadernos, livros, canetas, lápis, borrachas e lápis de cores. 

3. Veja a tirinha. 

                 

Leia. 

   O menino Maluquinho chegou à escola e disse A mamãe mandou eu parar de comer porcarias e 
passar a comer só frutas no lanche A professora então pergunta ao menino Maluquinho E por isso o 
senhor não trouxe nem caderno nem livro na mochila O menino Maluquinho responde Hoje é dia de 
melancia 

 - O que está faltando nesse texto? 

___________________________________________________________________________________ 

4. Copie o texto da questão anterior empregando a pontuação necessária. 

Dica: O texto possui 6 parágrafos, 3 travessões, 3 dois-pontos, 1 ponto de exclamação, 1 ponto de 
interrogação e 1 reticências. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Leia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Empregue corretamente. POR QUE - PORQUE - POR QUÊ – PORQUÊ 

- ________________________ ela não participou da comemoração? 

 - ________________________ não estava se sentindo bem e foi embora mais cedo.  

- Você está com um ar preocupado, ____________________? 

 - Não sei bem o _____________________ da minha preocupação! - Você está cansado assim, 
___________________?  

- Dancei a manhã inteira. É esse o ___________________. 

 

                          Atividades de Língua Portuguesa – aulas 9 e 10 

Leia o texto 2 e responda as perguntas: 

Amor antigo 

 

Ali, no escuro, 

por cima do muro, 

no alto da torre, 

morava a princesa 

da trança de prata, 

Observe estas frases.  

 Por que você não veio para a aula de ontem?  
 Porque eu estava resfriado.  
 Ninguém entendeu o porquê da sua ausência.  

 E ficaram preocupados por quê?  

Usamos:  

  POR QUE no início e no meio das frases interrogativas;  

  PORQUE nas respostas;  
 POR QUÊ no fim da frase;  

 PORQUÊ como substantivo. Nesse caso, geralmente vem com um artigo e pode ser 
empregado no plural: o porquê, os porquês. 
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da face da lua. 

 

Ali, no canteiro. 

morava a roseira, 

da rosa primeira 

dos contos em flor. 

Chegando de longe, 

de outro reinado, 

um moço montado, 

no seu alazão. 

 

Subiu pela trança, 

beijou a princesa... 

 

No céu uma estrela 

virou coração!                

                                                         ORTHOF, Sylvia. A poesia é uma pulga. 17ª edição.            

                                                                           São Paulo: Atual, 1991. p.30. 

1. Quanto ao gênero, o texto acima é classificado como: 

 (    ) conto de fadas. (    ) poema. (   ) paródia. (    ) parlenda.  

2. Quem escreveu esse texto?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Que conto de fadas é recontado no texto “Amor antigo”? 

  (   ) A bela adormecida. (   ) A bela e a fera. (   ) Rapunzel. (   ) Cachinhos Dourados.  

 4. Retire, do texto, dois trechos que confirmam a sua opção de resposta na 3ª questão. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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          5. Imagine que você está lendo as notícias no jornal e se depara com o seguinte anúncio: 

 
 Responda ao pedido do Veludo, dizendo a ele por que você gostaria de adotá-lo, 
ou não, e o que você sente por animais como ele. 

 

 
 

6. Vamos interpretar esse texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) A imagem acima faz parte de qual gênero textual? 
 

 
 

 
b) Quais personagens participam da charge? 

 

    
c) De acordo com a época, quais eram os motivos da contrariedade das mães? 

 
_____________________________________________________________________________ 
 

Sou Veludo, um cachorro grande, dócil, prestativo, 
amigo de verdade. Meu sonho é tomar conta de 
um quintal. Preciso de um dono. Se você mora em 
casa que tem quintal me adote! 
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_____________________________________________________________________________ 
 

                             

                                Atividades de Língua Portuguesa  

Leia o texto  e responda as perguntas: 

                                                                 Choques e raios 

            Conhecemos a revista na escola, no cantinho da leitura. Lemos textos informativos e gostamos  

       muito de saber como funciona o choque do peixe-elétrico na CHC 226. Sugerimos que escreves- 

        sem mais sobre raios. Um abraço para toda a galera da revista. 

                                                                                                                                   Alunos do 5º ano C.     

                                                                 Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Rodrigues da Silva. Morungaba - SP.  

                                                                                                   (Revista Ciência Hoje das Crianças. Ano 25. N° 233. Abril de 2012) 

1. O texto lido é uma carta do leitor. Quem escreveu essa carta? 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 

      2. A intenção do leitor, ao escrever o texto, foi: 

(   ) elogiar e sugerir reportagens. 

  (   ) conhecer a revista. 

  (   ) ler textos informativos.  

(   ) saber como funciona o choque do peixe-elétrico. 

    3. Os leitores gostaram muito de ler sobre: 

  (   ) o uso de revistas na escola.  

(   ) o cantinho da leitura.  

(   ) o choque do peixe-elétrico. 

  (   ) textos informativos. 

     4-Onde podemos encontrar esse tipo de texto? 

_______________________________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________________________ 
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Atividade de matemática – aulas 1 e 2 

1. Na reta numérica abaixo, falta um número. Veja. 

 
 
O número que está faltando na reta é:   (   ) 87              (   ) 90               (   ) 89                 (   ) 91  
 
2. Na reta abaixo, o intervalo é igual a 50. 

 
 
Em que ponto está localizado o número 200?  
 
 (   )  Ponto A        (   )  Ponto B         (   )  Ponto C          (   ) Ponto D 
 
3. Observe a reta com 7 números, foi iniciada com 50 e foi até o número 80. Responda: 

 
 
Quanto vale cada intervalo desta reta? ______________________________________________ 
 
4. Escreva os números:  
 
  Cinco mil e oito ______________________________________________ 
 
 Dois mil, duzentos e cinquenta ______________________________________________ 
 
 Seis mil e dois ______________________________________________ 

             Oito mil e vinte e sete ______________________________________________ 

            Quatro mil, trezentos e um ______________________________________________ 

            Nove mil ______________________________________________ 

          5. Leia este número. 

 

         Responda: 

         a) Como se lê este número? ______________________________________________ 

         b) De quantas ordens ele é formado? ______________________________________________ 

         c) Qual é o seu antecessor? ______________________________________________ 

         d) Qual é o seu algarismo de maior valor absoluto? _________________________________ 

1 480 
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      e) Que ordem esse algarismo ocupa? ______________________________________________ 

      f) Qual é o algarismo de maior valor relativo ou posicional? ______________________________ 

      g) Qual é o valor posicional desse algarismo? __________________________________________ 

    6. Existem números que são escritos com mais de 4 algarismos. 

 

     Veja os cubos do material dourado. Cada um deles vale 1 000. 

 

 

 

 

 

   Conte-os e escreva os números de 1 000 em 1 000.  

   Em que número você chegou? ______________________________________________ 

 

 

 

 

 

7. Escreva os nomes das ordens. 

 

 

 

 

 

Escreva, por extenso, o número que está no quadro. 

  12 587______________________________________________ 

8. Escreva, nos quadros, os números indicados à frente. 

 

 

 

 

9 999 É O MAIOR NÚMERO DE 4 ALGARISMO. 

DEZ MIL 

10 000 É UM NÚMERO DE 5 ALGARISMOS 

10 000TEM CINCO ORDENS 

A 5º ORDEM É CHAMADA DEZENA DE MILHAR    
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Copie esses números em ordem decrescente usando o sinal maior entre eles. 

__________________________________________________________________________ 

9. Escreva como se lê estes números.  

20 000_____________________________________________ 

18 000 _____________________________________________ 

14 200 _____________________________________________ 

10 523 _____________________________________________ 

31 090_____________________________________________ 

 27 005_____________________________________________ 

Copie esses números, em ordem crescente, usando o sinal menor entre eles. 

______________________________________________________________________________________ 

10. Descubra os números decompostos.  

8 000 + 200 + 7_____________________________________________ 

 5 000 + 20 + 8 _____________________________________________ 

10 000 + 3 000 _____________________________________________ 

10 000 + 500 + 30 + 2 _____________________________________________ 

10 000 + 4 000 + 700 + 20 + 4_____________________________________________ 

  2 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar, 3 centenas e 4 dezenas__________________________ 

  1 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 6 centenas, 5 dezenas e 1 unidade _________________ 

3 dezenas de milhar, 5 centenas, 8 dezenas e 7 unidades_________________________________ 

11. Qual é o sucessivo destes números?  

8 999 _____________________________________________ 

10 009 _____________________________________________ 

23 019 _____________________________________________ 

13 289_____________________________________________ 

 

                                         Atividade de matemática – aulas 3 e 4 

1. Escreva os nomes das formas geométricas. 
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2- Ligue os objetos às figuras geométricas semelhantes. 

 

3. Desenhe as figuras:  
a) um quadrilátero que tem apenas dois lados paralelos.  
 
 
 
 
 
b) um triângulo com dois lados iguais. 
 
 
 
 
 

       c)Um retângulo com os lados menores medindo 3 cm. 

 

 

 

 
4. Complete a cruzadinha, observando as formas geométricas 



 
21 

 

5. Pinte, no desenho abaixo, as formas geométricas semelhantes ao retângulo.  

 
 

 Quando terminar enviará pelo celular as respostas para a correção. 
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                                                     Atividade de matemática – aulas 5 e 6 

1- Relacione a segunda coluna com a primeira. 

 

2- Observe os números que estão nos balões. Depois, mude de lugar os algarismos, conforme descrito nos 
quadros abaixo, e escreva o novo número. 

 

3-Observe os números dos balões da última questão e escreva seus valores relativos.  

a) Do algarismo 2 no balão (1) _________________________________________________________ 

b) Do algarismo 8 no balão (2) _________________________________________________________ 

 c) Do algarismo 5 no balão (3) _________________________________________________________ 

 d) Do algarismo 6 no balão (4) _________________________________________________________ 

 

4-Copie o número que está em cada balão e o número que você escreveu.  

Balão 1    ________________________________ Balão 2 ________________________________ 

Balão 3   ________________________________  Balão 4 ________________________________ 
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Compare os dois números correspondentes a cada balão e use entre eles os sinais < ou >. 

___________________________________________________________________________________ 

5-Represente, no quadro posicional, as quantias indicadas. 

 

6. Complete o quadro dando respostas às perguntas. 

                 

7. Troque de lugar os algarismos 6 e 8 no número 13 687. Escreva o novo número e calcule a diferença 
numérica entre eles. 
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8. Se você adicionar o algarismo zero à direita do numero 634, o número sofrerá acréscimo? 

 Resposta: ___________________________________________________________________________ 

A que conclusão você pode chegar? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                         

Atividade de matemática – aulas 7 e 8 

1-Marque X no retângulo à frente do número no qual o algarismo 5 tem maior valor relativo. 

                                           

2-No número 90 080, o algarismo 9 ocupa a ordem da: 

 a) Dezena de milhar                                             c) Unidade de milhar 

 b) Dezena                                                             d) Centena 

 3. Observe o número 128 784 e marque a opção que representa, corretamente, a sua decomposição. 

 a) 128 + 784 

 b) 10 000 + 20 000 + 700 + 80 + 4 

 c) 100 + 20 + 8 + 784  

d) 100 000 + 20 000 + 8 000 + 700 + 80 + 4 

4-Resolva:  

Uma papelaria, em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou uma remessa grande de cadernos. 
Ao receber a encomenda, a papelaria recebeu 1 caixa contendo 1 000 cadernos, 3 caixas com 100 
cadernos em cada uma e 2 caixas com 10 cadernos em cada uma. Quantos cadernos a papelaria comprou?  

        (     ) 2 320 cadernos. (     ) 2 689 cadernos. (     ) 1 320 cadernos. (     ) 3100 cadernos.  

 

       A biblioteca de uma escola tem 1 milhar de livros didáticos, 4 centenas de livros de literatura, 2 dezenas 
de livros de arte e 4 unidades de dicionários. Quantos livros há na biblioteca da escola?  

        (     ) 1 242 livros. (     ) 1 244 livros. (     )  1 404 livros. (     ) 1 424 livros.  

 

Escreva, por extenso, o número que é a resposta do problema: 

_____________________________________________________________________________________ 
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5-Resolva: 

 

6-Coloque V ( verdadeiro ) ou F ( falso) após conferir os resultados. 

 (    ) 6 897 + 1 234 = 8 130 

 (    ) 2 347 + 1 095 = 3 442  

(    ) 1 389 – 785 = 640 

 (    ) 90 007 + 2 534 = 12 541  

 

7- Fazendo os cálculos mentalmente, pinte com um lápis de cor amarela o valor mais próximo do resultado 
de cada adição. 

                             

 

8-Leia a questão abaixo e marque com X a afirmativa correta.  

Gisele tem R$ 512,00 e Marcelo tem R$ 607,00.  

Nessa situação, é verdade que:  

(A) Juntos, eles têm R$ 1 107,00.  

(B) Faltam R$ 105,00 para Gisele ter o mesmo valor que Marcelo.  

(C) Marcelo tem o dobro do que tem Gisele. 

 (D) Marcelo tem R$ 95,00 a mais que Gisele. 

 

 

Quanto tempo você gastou para dar respostas a todos os 
fatos?  

Quantos fatos você acertou? 

 Copie os fatos que você errou colocando os resultados 
corretos. 
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 9-. Para distribuir aos alunos na festa do dia das crianças, a professora Marisa comprou uma caixa com 108 
balas de abacaxi, 325 de framboesa e algumas de morango. Como, na caixa, há 935 balas, quantas são as 
de morango?  

(A)  217                                     (B) 433 

 (C) 502                                     (D) 1 368  

Reescreva o problema acima de forma que a resposta fosse 433 balas. 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Observe a tabela abaixo. Ela representa a quantidade de calorias consumidas por Sueli na semana 
passada. 

 
Agora, responda.  
De domingo à terça, quantas calorias Sueli consumiu?_____________________________________  
De quarta a sábado, Sueli consumiu _____________________________________________ calorias.  
O dia em que Sueli consumiu mais calorias foi_____________________________________________ 
O dia em que consumiu menos foi______________________________________________________ 
Qual é a diferença entre o números de calorias consumidas nesses dois dias?___________________ 
Nos três primeiros dias da semana, Sueli consumiu__________________________________ calorias. 
Quantas calorias Sueli consumiu a mais, na segunda, em relação à quarta? ____________________ 
O total de calorias consumidas por Sueli durante toda a semana toda é________________________ 

                                                    Atividade de matemática aulas 9 e 10 

1-Resolva as subtrações. 

 a) 701 - 638= 

 b) 866 - 638 =  

c) 2 238 - 909 = 

 d) 802 - 638 =  

2- Descubra os números que faltam. 
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3-Escreva os resultados na roleta da multiplicação. 

 

Veja como você pode resolver a multiplicação 4 x 35.  

Complete: 4 x 3 =__________________     Então, 4 X 30 =__________________ 

     4 X 5 =___________________ 

 Somando 120 + 20, você encontra________________ Logo, 4 x 35 = ________________ 

4. Leia, pense e responda.  

Uma embalagem contém 12 pincéis coloridos. 

 Quantos pincéis há: 

 em 4 embalagens? __________________          em 6 embalagens? _________________ 

 em 8 embalagens? _________________            em 10 embalagens?__________________ 

5- Clara comprou três ingressos para o circo e pagou um total de R$ 27,00. Um desses ingressos é dela e 
os outros são das suas amigas. Quantos reais Clara deve cobrar das amigas pelos ingressos que comprou 
para elas?  

Marque a resposta com X: 

                      (   ) R$ 8,00         (   ) R$ 9,00           (   ) R$ 13,50     (   ) R$ 18,00 

6-Resolva: 
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7- Analise a tabela faça a interpretação e responda o que se pede: 
a) O que a tabela está mostrando?__________________________________________________ 
b) Em que ano a incidência de Dengue foi maior?_______________________________________ 
c) Qual a diferença de casos entre 2007 e 2009?________________________________________ 

 

 

Quanto tempo você gastou para dar respostas a todos os fatos?  

Quantos fatos você acertou? 

 Copie os fatos que você errou colocando os resultados corretos. 
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HISTÓRIA 

Texto 1: 
A formação dos primeiros povos 

O domínio da agricultura foi um marco para a história da humanidade. Essa técnica 
permitiu aos seres humanos planejar a produção de alimentos e deu origem às primeiras cidades. 
Esse processo ocorreu há mais de 10 milênios. 

Ainda hoje, a agricultura é muito importante para os seres humanos. Leia a letra da 
canção a seguir sobre o tema. 

 

          Terra molhada 

Arei a terra arrumei o meu roçado 
Deixei o chão preparado pra plantar E 
pra colher 
Vivo torcendo pra que as nuvens 
Alimentem 
Toda sede da semente, tô rezando pra 
Chover. 
[...] 
Vai chover, vai chover, 
Sopro de brisa anuncia a chuva mansa no sertão 
Neste ano o que eu plantar vou colher 
Não vai faltar o pão, não vai faltar O 
pão 

 

 
 
 

JOSELITO; VICTOR, José. Terra molhada. Intérpretes: 
Lourenço e Lourival. In: Terra molhada. São Paulo: RGE, 1998. 1 CD. Faixa 10. 

Agora que você já conhece a letra da música cantada por Lourenço e Lourival responda as seguintes 
perguntas: 

 
1 – Atualmente, a maior parte dos alimentos vem do campo. Como você se alimentaria se a agricultura 
não fosse conhecida? 

 
 

 
2 – Converse com seus familiares sobre a importância da agricultura para as sociedades humanas. 

 
 

 
3 – Escreva 3 alimentos produzidos na agricultura. 

 
 
 

4) Explique qual o significado da palavra destacada dentro do texto. 
“Não vai faltar o pão, não vai faltar o pão”. 
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Texto 2: 
Os seres humanos vieram da África 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), há 193 países no mundo atualmente. 
Alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros são menores, como a Croácia. Em alguns 
países, a população fala muitas línguas, como ocorre no Níger. Em outros, há uma língua que predomina 
como no Brasil. 

Assim como os países, também são muitos os povos do mundo. Um povo pode viver somente 
em um país ou espalhado pelo território de dois ou até mais países, como os curdos, povo espalhado por 
Turquia, Irã, Iraque e Síria. Na China, por exemplo, vivem vários povos, mas todos eles têm a 
nacionalidade chinesa. 

Muitas pessoas saem do país em que nasceram e migram para outro. Nesse novo lugar 
geralmente conhecem uma nova cultura, aprendem uma nova língua e convivem com outro povo. Elas 
também podem adquirir a nacionalidade do novo país, como muitos estrangeiros que vieram morar no 
Brasil e que hoje possuem nacionalidade brasileira. 

 
1 – Podemos dizer que há somente um povo no Brasil? Por quê? 

 
 

 
2– Você conhece alguém que deixou o Brasil para ir morar em outro país ou veio de outro país para o 
Brasil? Conte um pouco sobre o que motivou essa mudança. 

 
 
 

Texto 3: 
Embora a divisão do mundo em países seja familiar para a maior parte das pessoas no 

planeta, é um acontecimento recente na história da humanidade. Por milhares de anos, os países não 
existiram. 

Especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na 
África. Eles não tinham um território fixo e se mudavam constantemente, ou seja, eram nômades. Esses 
povos: 
 Viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais; 
 Partiam para novas terras em busca de alimentos ou de segurança quando eram ameaçados por 
outros grupos humanos; 
 Fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam para caçar, preparar a 
comida, coletar produtos e lutar contra inimigos; 
 Moravam em cavernas ou em moradias feitas de peles, palha, madeiras, entre outros. 

 
 
 
 
 
 

 

Família de beduínos de 
Touggourt, na Argélia, 

diante de sua tenda e de 
seus camelos, no deserto 

do Saara. 

Frans    
Lemmens/SuperStock 
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1– Pesquise o significado da palavra nômade. 
 
 

 
2 – Quais atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda são feitas em nossos dias? 

 
 

 
Texto 4: 

Os primeiros grupos humanos nômades foram se espalhando da África para outras 
regiões 

do planeta. Acredita-se que esse processo começou 70 mil anos atrás e durou mais de 50 mil anos. 
Observe no mapa abaixo as migrações que eles fizeram para a Europa, a Ásia e a 

América. 

No período de deslocamento das populações pelo planeta, os grupos humanos foram se 
distanciando uns dos outros, resultando em povos diferentes, com culturas próprias. 

Ao longo de milhares de anos, formaram-se sociedades muito diferentes na América, 
na África, na Europa, na Ásia e na Oceania. 

 
1 – Você já tinha visto um mapa como esse? Qual é a principal informação que ele apresenta? 

 
 

 
2 – Localize no mapa o significado das linhas vermelhas que aparecem. 

 
 

 
3 – Observe a palavra destacada no trecho, ela é bastante usada por historiadores e 

estudiosos. Pense sobre o que já foi estudado sobre os povos que vivem no Brasil e escreva 
abaixo uma frase sobre eles. “No período de deslocamento das populações pelo planeta, os 
grupos humanos foram se distanciando uns dos outros, resultando em povos diferentes, com 
culturas próprias.” 
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Texto 5: 
ORGANIZAR-SE PARA VIVER BEM 

 
Nos grupos nômades, as pessoas trabalhavam juntas para se alimentar e se proteger. Acredita-

se que esses grupos tinham líderes, que podiam se os caçadores ou guerreiros mais habilidosos ou mais 
fortes. Os líderes não podiam tomar decisões sozinhos, precisando consultar outros membros do grupo. 

Quando os grupos humanos se tornaram sedentários, o número de pessoas começou a crescer 
e foram desenvolvidas novas formas de tomar decisões e criadas novas tarefas para o funcionamento das 
comunidades. Inicialmente, as primeiras aldeias eram formadas por um pequeno número de pessoas, 
geralmente membros de uma mesma família que viviam e trabalhavam juntos. 

Ao longo do tempo, as aldeias cresceram ainda mais e deram origem às primeiras cidades. 
Esse processo levou milhares de anos, mas entre 10 mil a.C. e 5 mil a.C. já existiam cidades em diversas 
regiões do planeta. 

Hoje, nossas sociedades são formadas por um grande número de pessoas. O Brasil, por 
exemplo, conta com mais de 208 milhões de pessoas, segundo a estimativa do IBGE para 2017. Estima- 
se que, no passado, quando ainda predominava o nomadismo, os grupos humanos eram formados por 
apenas algumas dezenas de pessoas. 

 
1 – De acordo com o texto acima, quem eram os líderes dos grupos nômades? E como eram tomadas 
as decisões? 

 
 
 

2 – Qual a população do Brasil segundo a estimativa do IBGE? 
 
 
 

3 – Você sabe como as decisões são tomadas nos grupos em que você participa, como a escola ou a 
família? 

 
 
 

 
4 – Quais são as principais decisões que precisamos tomar para organizar a comunidade, a cidade, o  
estado e o país em que vivemos. Converse com seus familiares sobre isso e escreva. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rua 25 de março 
em SP: transição 
demográfica 
começou entre 
1980 e 

1990 (Ricardo 
Correa/EXAME/) 
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GEOGRAFIA 
Texto 1: 
População do Mato Grosso do Sul 

A população de Mato Grosso do Sul apresentou um grande crescimento a partir da segunda 
metade do século XIX, e esse crescimento se intensificou com os fluxos migratórios com destino ao estado 
durante o século XX. Nesse período ocorreu um processo de povoamento efetivo do território em razão 
das políticas públicas desenvolvidas para a ocupação da porção oeste do território brasileiro, a chamada 
Marcha Para o Oeste. Nos últimos 50 anos o número de habitantes aumentou 10 vezes. 

Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), o estado totaliza 2.449.024 habitantes, distribuídos em 78 municípios, 
desses, apenas 23 possuem população superior a 20 mil habitantes. O território do Mato Grosso do Sul é 
composto por grandes propriedades rurais e enormes vazios populacionais, refletindo diretamente na baixa 
densidade demográfica, que atualmente é de aproximadamente 6,8 hab./km². 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,802 e a expectativa de vida é de 73,5 
anos. A mortalidade infantil no Mato Grosso do Sul é de 16,9 a cada mil nascidos. Apenas 8,7% da 
população não é alfabetizada. 

A população é composta por imigrantes nacionais e internacionais, que vieram principalmente 
dos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo; e de países como Alemanha, 
Espanha, Itália, Japão, Paraguai, Portugal, Síria e Líbano. Esse fato contribui para o povoamento, além de 
estabelecer, em um mesmo território, uma pluralidade cultural. 

No Mato Grosso do Sul existe uma grande concentração de pessoas pardas, em razão da 
junção de ameríndios, imigrantes paraguaios e índios guaranis. 

A composição étnica da população de Mato Grosso do Sul é a seguinte: 
 

Campo Grande, cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul 

 
1 – Mato Grosso do Sul é um estado brasileiro que está localizado em qual complexo  regional? 
a) Nordeste 
b) Centro-Oeste 
c) Sul 
d) Sudeste 
e) Norte

Brancos 51,1% 

Pardos 41,8% 

Negros 5,3% 

Amarelos ou indígenas 1,7% 
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2 – Marque a alternativa que indica a capital sul-mato-grossense. 
a) Palmas 
b) Belém 
c) Rio Branco 

d) Campo Grande 
e) Cuiabá 

 
3 – A população do nosso estado é composta por imigrantes nacionais e internacionais. Responda as 
alternativas abaixo: 
a) Quais os imigrantes nacionais? 

 
 

 
b) Quais os imigrantes internacionais? 

 
 

 

4 – Analise as afirmativas sobre os aspectos populacionais de Mato Grosso do Sul e marque (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas. 
a) (     ) Conforme dados divulgados em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE), o estado   de 
Mato Grosso do Sul possui aproximadamente 2.449.024 habitantes. 
 
b) (  )O território de Mato Grosso do Sul é extremamente povoado, visto que sua  densidade 
demográfica é altíssima. 

 
c) (   ) O desenvolvimento de políticas públicas para a ocupação do  oeste brasileiro atraiu migrantes  
para o Mato Grosso do Sul, sobretudo dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Minas 
Gerais, fato que contribuiu para o aumento populacional sul-mato-grossense. 

 
d) (     ) A maioria das cidades de Mato Grosso do Sul apresentam grande concentração populacional. 

 
e) (     ) Campo Grande, capital estadual, é a cidade mais populosa de Mato Groso do Sul. 

 
5 – De acordo com a tabela da composição étnica da população de Mato Grosso do Sul, quais são os dois 
grupos predominantes no conjunto da população sul- mato-grossense: 

 
 

6 – Construa um gráfico de barras utilizando como base a composição étnica do estado do Mato 
Grosso do Sul 

Brancos 51,1% 

Pardos 41,8% 

Negros 5,3% 

Amarelos ou indígenas 1,7% 
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36 

 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 

 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 



 

 

37 

CIÊNCIAS 
ATIVIDADE I 

LEIA O TEXTO: 

 

AGORA RESPONDA: 

1) Marque um  X no tipo de texto  que você acabou de ler: 

(    ) Fábula 

(    ) Informativo 

(    ) Conto 

2) Qual o principal tema do texto? 

_____________________________________________________________________ 

3)De acordo com o texto quais os 3 componentes necessários para que a dengue ocorra? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4) No texto a que  se  refere  a palavra  vetor? 

_____________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE ll 

LEIA: 

 

1) Observe o folheto e responda: 

a) Qual o assunto do folheto? 

_____________________________________________________________________ 

b) Qual o slogan da campanha? 

_____________________________________________________________________ 

2) Esta campanha é da área  de? 

(   )  turismo 

(   ) saúde  

(   ) educação 

3) Retire do folheto 3 ações necessárias para o combate ao mosquito transmissor da Dengue e 
Chikungunya e escreva abaixo: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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4) Como é feito o combate ao mosquito Aedes Aegypti em sua casa ou bairro: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE lll 

LEIA O TEXTO: 

 

1) De acordo com o texto lido, quando a ZIKA vírus foi isolado pela primeira vez e onde acontecem as 
pesquisas?___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2) Como o evento, Copa do Mundo de Futebol pode ter contribuído com a entrada do ZIKA vírus em nosso 
país? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3) Depois de 20 anos, isolado pela primeira vez na Nigéria o ZIKA vírus se espalhou por diversas regiões. 
Cite-as: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4) O Aedes Aegypti, mosquito transmissor do ZIKA vírus pode transmitir outras doenças? Quais? 

_____________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE IV 

LEIA O TEXTO: 

 

AGORA RESPONDA: 

1) O título do texto que você leu é: 

_____________________________________________________________________ 

2) O nome do mosquito que rondava a pracinha onde as crianças brincavam era: 
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(   ) Aedes aipi 

(   ) Aedes agipti 

(   ) Aedes aegypti 

(   ) Aedes aelipti 

3) Qual era a intenção do mosquito ao rondar a praça. 

(   ) Transmitir o vírus da dengue. 

(   ) Deixar as crianças tristes e doentes. 

(   ) Conseguir algumas gotas de sangue para procriar sua espécie. 

(   ) Brincar com as crianças. 

4) Que doença é citada no texto e que é transmitida pelo Aedes aegypti? 

(   ) Zika (   ) Febre Chikungunya (   ) Dengue 

5) Dengão é um garoto inteligente e estudioso que adora se divertir com os amigos. O que ele faz para 
combater o mosquito Aedes? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ARTE 
 

TEXTO 1-  AS CORES NA ARTE DE MATO GROSSO DO SUL 

 Vamos conhecer algumas obras do artista plástico Jonir Figueiredo. Nas obras abaixo o artista 
explora cores primárias, secundárias e terciárias, mantendo sempre a temática na fauna e flora do 
Pantanal, inspiradas na arte rupestre em Mato Grosso do Sul. 

Jonir Figueiredo 
Natural de Corumbá-MS é bacharel em 
Educação Artística pela Faculdade Unidas 
de Marília-SP. Tem uma trajetória na arte 
há 40 anos.  Sua temática está sempre 
calçada na iconografia pantaneira, usando 
diversas técnicas sendo premiado em 
diversos salões de Arte em Mato Grosso do 
Sul e pelo Brasil.
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ATIVIDADE 1- A POÉTICA DAS CORES SUL-MATOGROSSENSE 

 Perceba a explosão de cores presentes nas obras de Jonir Figueredo, faça sua própria 
composição  use somente as cores primárias e secundárias. 

 Para isso , você pode usar lápis de cor, giz de cera, tinta, recorte de papéis ou outros materiais que 
você tiver disponível. Seja criativo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEXTO 2 – MATO GROSSO DO SUL:  CORES SUL-MATOGROSSENSE 

  A explosão de cores e as belezas presentes na natureza inspiraram e inspiram  muitos 

artistas que através de suas obras rompem fronteiras e levam para todos as partes do mundo através de 

suas obras a exuberância das cores presentes em nossa fauna e flora.   

Vamos conhecer alguns nomes de artistas plásticos que retratam em suas telas a paisagem e o as cores 

da natureza Sul-Matogrossense. 
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ISAAC DE OLIVEIRA 
 
Viveu em Campo Grande no 
Mato Grosso do Sul e após 
conhecer o Pantanal direcionou 
sua arte motivado pelas cores da 
região. 
 Seu estilo é inconfundível: cores 
fortes, gestos rápidos e texturas 
únicas. 
  Isaac de Oliveira fez justa 
menção à natureza com suas 
cores energizantes 
presentes no céu do Centro 
Oeste, nos pássaros, peixe, 
flores, frutos e 
movimentos. 
 

 

 

 

Cleir Ávila Ferreira Júnior, 
 
 Natural de Campo Grande – 
MS, autoditada, pinta 
profissionalmente desde os 18 
anos, iniciou com influência 
hiper-realista, onde ele retrata 
em suas obras temas regionais 
e ecológicos, principalmente a 
natureza pantaneira, presente 
em quase toda sua arte. 

 

 

ATIVIDADE 2-A PÓETICA INSPIRADA NAS CORES DA FAUNA E FLORA SUL-MATOGROSSENSE 

 Você já conhecia alguns dos artistas acima? Qual ou quais deles? 

_______________________________________________________________ 

 Agora é com você! 
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 Inspire-se nas na explosão de belezas e cores presentes na fauna e flora do Mato Grosso do Sul, 

crie sua própria composição.  

Para isso, você pode usar, lápis de cor, giz de cera, tinta, colagem. Seja criativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEXTO 3-   A BOVINOCULTURA DE HUMBERTO ESPÍNDOLA. 

 Humberto Augusto Miranda Espíndola (Campo Grande MS 1943). Pintor e desenhista. Forma-se 

em jornalismo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade Católica do Paraná, em 1965 

 A produção de Humberto Espíndola parte do tema do boi, visto como símbolo da riqueza de Mato 

Grosso. 

  Espíndola trabalha com temática da bovinocultura que caracteriza a sociedade do boi, um dos 

fatores econômicos que geraram o crescimento do estado. Em Bovinocultura, realiza um retrato sarcástico 

da sociedade do boi, que é principalmente moeda e símbolo de poder. . 
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ATIVIDADE 3 - RESPONDA  BASEADO NO TEXTO QUE VOCÊ LEU 

 

a) Qual é a temática das obras do artista Humberto Espíndola? 

_____________________________________________________________________ 

b) O que o artista representa através da Bovinocultura? 

_____________________________________________________________________ 

   

ATIVIDADE 4- IDENTIFICANDO OS ELEMENTOS DA PERSPECTIVA 

OBSERVE AS IMAGENS ABAIXO 

Imagem 1- Foto de uma paisagem. 

 
 
 

Imagem 2- Obra do artista Pedro Guilherme 
 

 

a) Em qual das imagens você  você  observa o emprego da perspectiva? 

_____________________________________________________________________ 

b ) Quais elementos da perspectiva você observa na imagem 1. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 5-  ELEMENTOS DA PERSPECTIVA 

Recorte e cole uma imagem que você idêntica os elementos da perspectiva, ou faça um desenho 
empregando os elementos da perspectiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Texto 4 -A FLORESTA ENCANTADA DE ANA RUAS 
 

 

 
Floresta Encantada – Série Saberes de Ana Ruas 

ANA RUAS. A Artista nasceu em Machadinho – RS, 
vive e trabalha em Campo Grande – MS, desde 
1996. Além de sua produção individual, provocando 
assim, intercâmbios sobre arte contemporânea e 
assuntos transdisciplinares. Ana Ruas tem como 
pesquisa, num repertório conceitual, o espaço e o 
lugar habitado; a intervenção urbana de sua e de 
outras cidades; a luz do centro-oeste; os imensos 
espaços aéreos e a arquitetura tipicamente 
horizontal da cidade de Campo Grande. 
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6 – Procure uma paisagem dentro de seu quintal ou dentro de sua casa, faça no espaço abaixo seu desenho 
encantado (dê um nome para a sua paisagem), pinte a paisagem 

 

Texto 5- História em quadrinhos (HQ) 

Onomatopeia 
A Onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam 
os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. 
Esse recurso aumenta a expressividade do discurso, motivo pelo qual é muito utilizado na 
literatura e nas histórias em quadrinhos.  

Veja alguns exemplos: 
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Agora veja as onomatopeias nas histórias em quadrinhos. 

 

Agora é a sua vez: 

 

7- Escreva uma onomatopeia para cada figura abaixo. 

Desenhe as figuras em seu caderno e escreva as onomatopeias ao lado, veja o exemplo. 
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8- Que crie  duas onomatopeias. Imagine o som de algo, desenhe e escreva a 
onomatopeia  que você criou. 

 

 

 
 

 

9 - História em quadrinhos (HQ) 

Personagens 
Uma história em quadrinhos se inicia com a criação de uma personagem. É a partir dela que 

todos os fatos se desenvolvem na história. 

Vamos criar uma personagem seguindo as etapas abaixo 

Primeira etapa 

a) Dê  um nome à personagem que criará. 

b) Defina suas características físcias (loira, morena, alta, baixa, magra, etc.) 

c) Defina suas características psicoógicas (brava, tranquila, preguiçosa, etc) 

Segunda etapa 

d) Desenhe essa personagem a partir dos detalhes que criou. 

e) Depois, fala outros desenhos dessa personagem, nas seguintes situações: 

*sorrindo 

*chorando 

*correndo 

*brava 

*assustada 

FAÇA ESSA ATIVIDADE EM SEU CADERNO DE DESENHO. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Atividade 1 - Boliche com pet  

Objetivo da atividade: Concentração, percepção visual motora, lateralidade.  

A criança deverá pegar algumas garrafas pets que possuir em casa. Poderá utilizar garrafas de 
leite, de suco, caixinhas, o que tiver disponível em casa.  

Deverá pegar uma folha e escrever os números correspondentes aos pontos que cada garrafa 
derrubada valerá. Deverá recortar os números e colocá-los nas garrafas como a figura abaixo.  

Para tornar algumas garrafas mais difíceis de derrubar, coloque um pouco de água em algumas 
delas.  

  

Após terminar de produzir as garrafas, a criança deverá posicioná-las no chão e fazer a marca de 
onde será lançada a bola. Para isso, utilizará a bola de meia produzida em nossa aula. Deverá 

combinar com o adversário o número de lançamentos. Mas deverão realizar lançamentos com a 
mão direita e depois com a mão esquerda. A criança poderá repetir a atividade quantas vezes 

quiser.  

A criança deverá somar os números das garrafas derrubadas que corresponderão ao ponto 
marcado. Quem fizer o maior número de pontos será o vencedor.  

  

Divirtam-se! 

Atividade 2 - Yoga para Crianças  

Objetivo da atividade: Concentração, equilíbrio, flexibilidade, conhecer limites e possibilidades 
corporais.  

O Yoga é uma prática que tem como objetivo trabalhar o corpo e a mente de forma interligada, 
com exercícios que auxiliam para o controle do estresse, ansiedade, dores no corpo e na coluna, 
além de melhorar o equilíbrio e promover a sensação de bem estar e a disposição, podendo ser 

praticada por homens, mulheres, crianças e idosos.   
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Abaixo faremos uma aula inicial. Será necessário o uso de um tapete. 

 

Assista o vídeo abaixo e peça para que a criança acompanhe realizando os exercícios. Repetir 2x 
o vídeo, respeitando o limite de cada criança. O vídeo será disponibilizado no grupo da turma.  

https://www.youtube.com/watch?v=CzTS0p9nE8I  

Divirtam-se! 

Texto 1 

A importância da Atividade Física  

Objetivo da atividade: Conscientização, reflexão, associação com as atividades diárias 
realizadas.  

A prática de atividade física é, sem dúvida, essencial para aumentarmos nossa qualidade de 
vida. Inúmeros estudos demonstram como a prática frequente de atividade física evita doenças e 

melhora, até mesmo, nossa disposição para a realização de nossas atividades diárias  

As atividades físicas geram uma grande quantidade de benefícios para o nosso corpo e também 
para nossa mente. É por isso que a prática dessas atividades é tão recomendada por todos os 

profissionais de saúde. A seguir, listaremos alguns dos benefícios já reconhecidos a respeito da 
importância das atividades físicas:  

 A atividade física previne o desenvolvimento de doenças crônicas, como hipertensão e 
diabetes.  As atividades físicas controlam os níveis de colesterol.  

 A atividade física pode ser uma importante aliada no tratamento da depressão e ansiedade.  
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 A atividade física melhora o condicionamento muscular e também cardiorrespiratório.  

 A atividade física provoca uma série de mudanças no organismo, tais como o ganho de massa 
muscular, que está diretamente relacionado com a melhora da autoestima.  

 A atividade física é importante para o controle de peso.  

 Atividade física melhora dores e diminui a incapacidade funcional.  

 A prática de atividades físicas melhora a qualidade do sono.  

 As atividades físicas melhoram o desempenho cognitivo.  

 A prática de atividades físicas reduz o estresse e aumenta a sensação de bem-estar.  

Fonte: Site Brasil Escola. 

 

Baseado no texto acima, responda as questões:  

1- Por que é importante praticarmos atividade física? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________   

2- Escreva 4 benefícios da atividade física: 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________   

3- Você pratica alguma atividade física? Qual? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________   

4- Agora pergunte para os familiares de sua casa quais atividades físicas eles praticam. Coloque 
o nome do entrevistado e se ele praticar alguma atividade física registrar no quadro qual é a 

atividade física.  
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Texto 2: 

 
           Você sabia que algumas brincadeiras populares no Brasil tem origem indígena? A peteca é 

uma brincadeira é um exemplo disso. Abaixo vamos conhecer alguns outros exemplos de 
brincadeiras de origem indígena. 

 
BRINCADEIRA 1: A CORRIDA DO SACI 
Trace uma linha na terra ou na areia para definir o local de largada e outra, a uns 

100 metros de distância, para definir a meta a ser atingida. O participante deverá correr em um 
só pé, sem poder trocar durante a corrida. Quem conseguir ultrapassar a linha da meta ou chegar 
mais longe é o vencedor. 

 
BRINCADEIRA 2: O GAVIÃO E OS PASSARINHOS 
O participante que propôs a brincadeira ganha o papel de gavião. O gavião desenha 

na areia uma grande árvore, cheia de galhos. As demais crianças são os passarinhos. Cada uma 
delas escolhe um galho e senta-se lá. 

Depois de todos acomodados em seus galhos, o gavião sai à caça dos passarinhos, 
que deverão sair de seus ninhos batendo os pés no chão e cantando para provocar o bicho, que 
vai  avançando lentamente. Já bem perto do grupo, o predador dá um pulo em direção aos 
pássaros, que deverão fazer várias manobras para distraí-lo. Quando um dos passarinhos for 
capturado, ele deverá ficar em um refúgio escolhido pelo gavião. Ganha a brincadeira o último 
participante capturado. 

 
BRINCADEIRA 3: PEIXE PACU 
Um participante é escolhido para ser o pescador, enquanto os demais deverão formar 

uma fila que deverá se mexer feito uma serpente. O pescador corre ao longo da fila para tentar 
tocar o último jogador com uma vara ou um pedaço de pau, que representa a vara de pescar, 
evitando ser impedindo pelos outros jogadores. 

 

BRINCADEIRA 4: MANGÁ, TOBDAÉ 
Essa brincadeira é feita com peteca, mas o modo de brincar dos indígenas tem certa 

semelhança com a nossa “queimada”, sendo jogada com quatro ou seis petecas ao mesmo tempo e 
com dois jogadores por vez. Ao sinal do coordenador, os dois jogadores arremessam as petecas na 
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direção do outro com a intenção de atingi-lo e, ao mesmo tempo, evitar ser atingido por ele. Quem 
foi atingido pelas petecas, sai do jogo, cedendo o lugar para outro participante. Ganha quem ficar 
mais tempo na brincadeira sem ser atingido. 

 
 
 
 
 
 

 Agora é com você, responda. 
 

1 – As brincadeiras acima descritas possuem semelhanças com brincadeiras que 
conhecemos. Você já brincou de algo parecido? Se sim, Como brincou? 

 
 
 

2 – O que você achou das brincadeiras indígenas? Você conseguiria brincar com elas com 
seus amigos? O que mudaria? 

 
 
 

3 – Você sabia que dia 19 de abril, comemoramos o dia do índio. Olhe atentamente o caça- 
palavras e encontre os itens da cultura indígena. 
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Texto 3: 
A origem da queimada 

A queimada é um jogo tradicional, muito conhecido e praticado em diversas partes 
do mundo. Mas você conhece a sua origem, ou seja, como tudo começou? 

Saber qual a origem dos jogos populares, não é tarefa fácil, isso porque eles são 
antigos, se você perguntar seus pais, avós ou até bisavós já conheciam e sua origem acaba se 
perdendo no tempo, por falta de registros escritos. 

Porém, existem versões sobre as possíveis origens de alguns jogos, entre eles, a 
respeito da bola queimada. De acordo com pesquisadores, a versão mais aceita a respeito da 
origem desse jogo refere-se ao treinamento do exército da Papônia, localizada antigamente ao 
norte da Europa Meridional, governado pelo rei Papus. Em defesa do reino contra possíveis 
ataques de estrangeiros (chamados de bárbaros), o exército treinava arremessos de bolas de fogo. 

Acredita-se que ao vencer os inimigos utilizando, entre outras táticas, arremessos de 
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bolas  de fogo, o povoado passou a comemorar a vitória encenando um teatro, no qual constavam 
passagens sobre tais bolas. 
Agora é com você. Com base no texto lido responda as questões. 

 
1 – Por que é tão difícil de conhecermos a origem dos jogos populares? 

 
 
 

2 – Onde a queimada foi criada? 
 
 
 

3 – Com qual finalidade o jogo era utilizado em sua origem? 
 
 
 

4 – Você já jogou queimada? Escreva as regras básicas que você conhece do jogo? 
 
 
 
 

Sugestão de vídeo: 
Aula sobre o tema : https://www.youtube.com/watch?v=u09jhVVLbpM 

 


