
 

AMADOS ALUNOS E FAMILIARES!!!! 

 

COMO ESTÁ VOCÊ MEU ALUNO? E SUA FAMÍLIA?  

ESPERO QUE ESTEJAM TODOS BEM.  

DAREMOS CONTINUIDADE À NOSSA ROTINA DE ESTUDOS DA ESCOLA BÁSICA 

MUNICIPAL ALBERTO BORDIN DEJABORÁ PARA O 5° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA 

PROFESSORA IVONETE PARISOTTO. 

 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS  

AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA VOCÊ MEU ALUNO, 

POIS A PREOCUPAÇÃO É GRANDE EM OFERECER UM ENSINO DE QUALIDADE.   

PORTANTO, ORGANIZEM-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO 

LONGO DA SEMANA. ORGANIZE ESSE TEMPO DE FORMA QUE SE DEDIQUE ÀS TAREFAS 

E SUA FAMÍLIA POSSA AJUDÁ-LO.  OS PAIS E/OU RESPONSÁVEIS DEVEM APENAS 

AUXILIAR NAS ATIVIDADES, POIS AS MESMAS DEVERÃO SER REALIZADAS POR VOCÊ 

ALUNO. 

 APÓS REALIZADAS, AS ATIVIDADES DEVERÃO SER ENVIADAS  À PROFESSORA PELO 

WATTS, OU SER ENTREGUE NA ESCOLA. NESTA ETAPA, HAVERÁ AVALIAÇÕES SOBRE 

COMO ESTÁ SENDO O DESEMPENHO DE VOCÊS. ESTA AVALIAÇÃO PEÇO QUE TODOS 

PROCUREM REALIZAR COM MUITA ATENÇÃO E CALMA E DEIXEM NA ESCOLA, POR 

GENTILEZA.  

OBRIGADA!!!! 

SAUDADES...  

 BEIJOSSSSS 

 

FONE: (49) 998235072 

 

 

CUIDE DE VOCÊ E DAS  

PESSOAS AO SEU REDOR. 

 
 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA -5º ANO – 03/06 

OS PERÍODOS HISTÓRICOS 

 Leia no livro, nas páginas: 33,34 e35; 

 Faça atividade da página 35; 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA-5º ANO – 03/06 

 Realize as atividades das páginas 88 e 89 do livro de Português, sobre os verbos; 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA -5º ANO -04/06 

CONSQUÊNCIA DA DEVASTAÇÃO DOS BIOMAS 

 Leia na página 187; 

 No caderno, cite duas medidas que podem ser tomadas para evitar ou diminuir a 

devastação dos biomas brasileiros. Você pode usar exemplos do nosso município ou 

região; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-5º ANO- 04/06 

MEDIDAS DE TEMPO 

 

 

 Monte o relógio; (em anexo) 

 Pinte e cole em papelão ou duplex pra ficar fácil você manusear os ponteiros; 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO -05/06 

 

 



 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA- 5º ANO- 05/06 

MEIO AMBIENTE -DESMATAMENTO 

DESMATAMENTO: PREJUÍZO PARA TODOS OS SERES VIVOS. 
Nas florestas, nas matas, os vegetais e animais vivem em equilíbrio e harmonia. 
Desenhe no quadro abaixo uma paisagem completa, com lagos, árvores, animais e plantas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observe o desenho abaixo. Muitas florestas acabam dessa maneira. 

 
Quando muitas árvores são derrubadas, o solo fica desprotegido. As plantas não nascem mais e 
com isso os animais que se alimentam de vegetais morrem. 

 O que é o desmatamento? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 Quando o homem desmata a floresta ele está prejudicando a natureza? Explique por quê? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Muitas são as causas do desmatamento. 
Algumas vezes são feitas para aumentar os campos de pastagens do gado. 
Outras vezes, para aumentar os campos para plantação. 
E, muitas vezes ainda para retirar a madeira, a fim de usá-la na confecção de móveis e em 
construções. 

 Escreva uma frase em defesa da natureza. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
DESMATAMENTO: É a derrubada de grande número der árvores. 
EROSÃO: São buracos que aparecem no solo, quando a terra sem suas árvores começa a ceder 
sob a chuva e os ventos. 

http://ensinar-aprender.com.br/2010/03/animais.html
http://1.bp.blogspot.com/-4BhjZdEFVAc/TewcvLEOfDI/AAAAAAAAFuk/HOl4NRsWnB4/s1600/DESMATAMENTO.JPG


VAMOS REFLETIR?! 

 Por que a erosão vem logo após o desmatamento? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

       *  Complete: 
A) Todos os animais precisam das plantas porque: ____________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
B) Preservar a natureza é importante porque:_________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

REFLORESTAMENTO: UMA ESPERANÇA PARA A NATUREZA 

 
Muitas pessoas falam em reflorestamento e em combater a poluição, porém não fazem a sua 
parte.  
-Jogam lixo nas ruas, nos rios, etc.;         - Fazem queimadas nas plantações; 
-Matam animais, sem necessidade;         - Poluem o ar e a água com inseticidas; agrotóxicos etc.; 

 
TODOS NÓS PODEMOS E DEVEMOS PRESERVAR A NATUREZA! 

 
Responda: 
 
a) Em sua cidade, existe algum lugar cheio de árvores, onde todos passeiam? Como se chama 
esse lugar? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Os seres vivos necessitam respirar ar puro para viver. 
b) As árvores:                  (   ) poluem o ar.                 (   ) purificam o ar. 
c) Escreva o nome de uma Floresta brasileira que está sendo destruída. 
______________________________________________________________________________ 

http://2.bp.blogspot.com/-WiyA1Cg-ZeM/TewdEfzSy3I/AAAAAAAAFuo/pszx9woexx0/s1600/DESMATAMENTO2.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-W91NvO0SMVs/TewdNGOErTI/AAAAAAAAFus/8Idk3TocXUc/s1600/DESMATAMENTO3.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-WiyA1Cg-ZeM/TewdEfzSy3I/AAAAAAAAFuo/pszx9woexx0/s1600/DESMATAMENTO2.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-W91NvO0SMVs/TewdNGOErTI/AAAAAAAAFus/8Idk3TocXUc/s1600/DESMATAMENTO3.JPG


ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO-5º ANO-08/06 

                                                                   Plante o futuro             
     Um senhor já idoso amava muito as plantas. Todos os dias acordava bem cedo para 
cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia 
quem não admirasse suas plantas e flores. 

Certo dia resolveu plantar uma jabuticabeira. Enquanto fazia o serviço com toda dedicação, 
aproximou-se dele um jovem que lhe perguntou: 
- Que planta é essa que o senhor está cuidando? 
- Acabo de plantar uma jabuticabeira! - respondeu. 
- E quanto tempo ela demora para dar fruto? - indagou o jovem. 
- Ah! Mais ou menos uns 15 anos - respondeu o velho. 
- E o senhor espera viver tanto tempo assim? - questionou o rapaz. 
- Não meu filho, provavelmente não comerei de seu fruto. 
- Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não comerá de seu fruto? O 
velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu: 
- Nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticaba se 
todos pensassem como você. 
 O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. Depois de caminhar um 
pouco, encontrou à sua frente uma árvore e parou para descansar à sua sombra. 
 De repente olhou para cima e percebeu que se tratava de uma jabuticabeira carregada de 
frutos maduros. 

          Pôde então saborear deliciosas jabuticabas. Enquanto comia, lembrou-se da sua conversa 

com o velho e refletiu: "Estou comendo esta jabuticaba porque alguém há 15 anos plantou esta 

árvore. Talvez essa pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão." O importante é plantar e 

saber que um dia alguém será beneficiado.  

(Trecho do livro Para Que Minha Vida Se Transforme / Maria Salette e Wilma Ruggeri - Ed. 

Verus)  

                 Leia, analise, reflita e responda: 

1-Qual a atividade diária do idoso a que se refere o texto? De que forma ele a executa? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2-O que você imagina que o jovem pensava no momento em que indagou o idoso dizendo: - 

Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não comerá de seu fruto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3-Retire do texto um trecho que justifique o momento em que o jovem se convenceu da 

importância do trabalho daquele idoso.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



4-Você cuida do meio ambiente? O que você faz para colaborar com as gerações futuras?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5-Que consequências você já observa no meio ambiente da irresponsabilidade e ação destruidora 

do homem?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6-Coloque C para certa e E para errada.  

―Atitude que demonstra respeito e solidariedade para com o próximo e para com o meio 

ambiente...‖.  

a) (      ) Reflorestamento.  

b) (      ) Desperdício de água potável.  

c) (      ) Queima de lixo.  

d) (      ) Reciclagem e reaproveitamento de objetos de vidro, plástico, papel ou metal.  

 

7- Coloque seus conhecimentos em prática e marque a alternativa incorreta quanto as vantagens 

em se plantar uma árvore frutífera, mesmo que demore décadas para ela dar seus frutos.  

(  ) Ela vai dar sombra e liberar gás oxigênio, além de contribuir na purificação do ar ao consumir 

gás carbônico.  

(   ) Ela vai se fixar ao solo sem necessidade de água e sol para crescer.  

(   ) Ela vai dar frutos que podem ser apreciados por gerações futuras.  

 

8- Se você fosse fazer uma campanha em favor de se respeitar o idoso e também o meio 

ambiente que slogan você criaria? (seja criativo, pode usar mais de uma frase). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE CIÊNCIAS-5º ANO -09/06 

                            

 



      

Observando a imagem acima, responda: 

1-Qual é o tema central da imagem? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2-A ação acima é considerada sustentável? Explique: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3-Descreva as situações acima: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA- 5º ANO- 09/06 

      Analise o gráfico e responda: 

 



 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 5º ANO -10/06 

QUANDO SURGIRAM AS PRIMEIRAS CIDADES 

 Leia no livro, nas páginas 36 e 37; 

 Anote no caderno a diferença entre: Sedentarização e Sedentarismo; 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PAORTUGUESA-5º ANO -10/06 

HORA DA PRODUÇÃO 

Estar bem informado é muito importante! E espalhar informação é algo que você também pode 

fazer! Que tal criar uma história em quadrinhos sobre a situação que estamos vivenciando no 

momento, o porquê de estarmos em casa e não estarmos realizando as nossas atividades 

diárias. Você pode pensar em personagens para produzir. Como e quando será que isso vai 

terminar? Você tem nas mãos esse poder de criação!  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA-5º ANO -11/06 

PROTEGENDO A NATUREZA E OS ESPAÇOS BRASILEIROS 

 Leia no livro na página 191; 

 No caderno, responda as duas questões da página; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA-5º ANO -11/06 

 

 



 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA- 5º AN0 – 12/06 

       Resolva os problemas: 

1- O temporal ocorrido no mês de março, abriu um enorme buraco na ponte ―Rio Tigre‖ formando 

uma cratera. Esse fato fez com que a ponte ficasse interditada durante 2 meses. Durante quantas 

semanas a ponte ficou interditada?  

(A) 2 semanas.            (B) 4 semanas.                (C) 8 semanas.           (D) 5 semanas.  

 

 2- Um cachorro leva, aproximadamente, 61 dias para nascer. Quantas semanas 

aproximadamente ele leva para nascer?  

(A)2 semanas       (B) 9 semanas        (C) 8 semanas       (D) 7 semanas  

 

3-Alessandra  completou 18 meses de idade. O total de tempo desse período corresponde a:  

(A) 3 anos                  (B) 3 semestres               (C) 3 trimestres                (D) 3 bimestres  

 

4-Uma viagem ao redor do mundo foi feita em 2 anos e 26 dias. Se  1 ano tem 365 dias, quantos 

dias durou essa viagem?  

(A)620 dias                       (B) 630 dias                     (C) 730 dias                 (D) 756 dias 

 

5-Um viajante saiu de casa às 7h e 30 minutos e chegou ao seu destino as 16 h. Quanto tempo 

ele passou viajando?  

(A) 9 h                 (B) 8h e 30 min.                  (C) 8h                          (D) 7h e 30 min 

 



6-A aula de violão de Pedro inicia às 9 horas. A figura a seguir apresenta o relógio da escola de 

música em determinado momento.  

                                           

Nesse caso faltam  

(A) uma hora e quinze minutos para o início da aula.  

(B) uma hora e dezessete minutos para o início da aula.  

(C) uma hora e quarenta e sete minutos para o início da aula.  

(D) uma hora e quarenta e três minutos para o início da aula.  

   

7-Henrique e sua irmã foram visitar seus avós nas férias. Para ir até a casa deles, entraram no 

ônibus às 14h 50min e desceram às 18h30min. Quanto tempo Henrique e sua irmã 

permaneceram dentro desse ônibus?  

 (A) 3 horas e 40 minutos.                                   (C) 4 horas e 20 minutos. 

 (B) 4 horas e 40 minutos.                                   (D) 5 horas e 20 minutos 

8- O relógio é um dos instrumentos para medir o tempo. No plano cartesiano, a seguir, indique as 

coordenadas que se pede. Como exemplo, as coordenadas da estrela são (3, E).  

 

 

a) Quais são as coordenadas do relógio?_____________________ 

     

      b) Se o relógio se deslocar 3 quadrados à esquerda e em seguida 2 quadrados para cima, 

quais serão suas coordenadas? ____________________________________________ 



c) Se o relógio se deslocar 3 quadrados à direita e em seguida 2 quadrados para cima, quais 

serão suas coordenadas?_________________________________________________________ 

  

d) Se o relógio se deslocar 2 quadrados à direita e em seguida 3 quadrados para cima, quais 

serão suas coordenadas?_________________________________________________________ 

 

 e) Como devemos deslocar o relógio para suas coordenadas serem (5, G)?  

 _____________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO -12/06 

 Faça a leitura de uma história; 

 

ATIVIDADES DE ENSINO RELIGIOSO- 5º ANO -15/06    

                                                    

  Numa folha ou no caderno, faça a sua janela para a vida e escreva dentro dela, para que  

coisas   ela vai se abrir...       

                                   



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO -15/06 

 Leia o texto no livro, nas páginas 90 e 91; 

 Após a leitura, realize as atividades de interpretação, nas páginas 92 e 93, no próprio livro; 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS -5º ANO -16/06 

USO CONSCIENTE 

Já ouviu falar em uso consciente de energia e água? 

Escreva o que entende sobre o assunto:______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nossos hábitos em casa são importantes para evitar o desperdício e fazer  uso  eficiente  de  

energia  elétrica.  Marque  a  figura  que  melhor representa o uso correto da energia elétrica:  

   ( A )  Demorar no banho e se ensaboar com o chuveiro ligado.  

   ( B ) Dormir sem desligar a televisão.  

  ( C ) Deixar a porta da geladeira aberta.  

 ( D )  Apagar a luz ao sair de casa.  

                     



 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO -16/06 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA- 5º ANO- 17/06 

 Na aula anterior vimos como surgiram as primeiras cidades. E a sua? Como surgiu? 

 Faça um breve resumo sobre a história da sua cidade; 

 Após, desenhe como começou, e hoje, como ela está; 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO -17/06 

ORTOGRAFIA: A / HÁ 

 

 Realize as atividades no livro, na página 94; 

 

 Complete com a ou há: 

 

a)  Daqui ______ três anos atingirei _____maioridade. 

b) ______ seis semanas que não vejo Juliano. 

c) Estou te esperando ______ horas. 

d) O sino soará daqui ______ cinco minutos. 

e) Não nos vemos ______ alguns anos. 

f) Naquele lugar, ______ uma vila com casas bem antigas. 

g) ______ poucos quilômetros da cidade, ______ uma feira de antiguidades. 

h) ______ muito tempo que não ______ mais vagas naquela empresa. 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas e complete-as: 

Explicamos ___ ela que não seria possível ___ devolução hoje, pois fecharíamos dali ___ 

cinco minutos. Mas vamos avisar que ___ possibilidade de devolução amanhã. 

a) a; a; há; há.          b) há; a; a; a.           c) a; a; há; a.                  d) a; a; a; há. 

 

 Assinale a alternativa que apresenta uso correto do termo ―há‖ de acordo com a norma-

padrão da língua portuguesa: 

a) Há hoje que queria fazer isso.                    b) Demos presentes há várias crianças. 

c) Esperava há entrega por muito tempo.      d) Há dez horas atrás, ocorreu um acidente 

 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA- 5º ANO -18/06 

 

AS REGIÕES BRASILEIRAS 

 

 Observe o mapa da divisão regional do Brasil no livro, na página 228; 

 

 Após, responda, no livro, as cinco questões da sequência; 

 

 Pinte o mapa abaixo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO – 18/06 

Eva convidou seus amigos para um lanche em sua casa. Enquanto sua mãe preparava as 

guloseimas, eles aproveitaram para conversar sentados ao redor da mesa.                           

 

De acordo com a figura, é correto afirmar que:  

(A) Rui está sentado à esquerda de Nina.       (B) Ian está sentado à frente à Lia.  

(C) Ian está sentado à direita de Nina.             (C) Eva está à esquerda de Rui. 

A loja ABC Veículos organizou os números que representam a quantidade de carros vendidos no 

1º semestre em um gráfico:  

  
 a) Em que mês foi vendido mais carros ?   

________________________________________________________________________  

b) Qual a diferença de carros vendidos entre os meses de maio e fevereiro?   

_______________________________________________________________________  

  

 

c) Quantos carros foram vendidos no semestre?  

_______________________ _ ______________________________________________  

d)  No mês de janeiro, quantos carros foram vendidos a mais que no mês de março?  

________________________________________________________________________ 

 

 

Observe as coordenadas da tabela. Depois, faça os cálculos pedidos no caderno:  



 

 
 

a) Some A2 e B5. 

 b) Calcule a diferença entre A5 e C4. 

 c) Divida D2 e C2. 

 d) Multiplique A2 e B3. 

 e) Subtraia D3 por D5.  

  f) Multiplique A3 por C1.  

 g) Qual é a soma dos produtos B1, B4 e C4? 

 h) Subtraia B1 por D4. 

 i) Divida A5 por A1.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 



 

   ESCOLA BÁSICA MUINICIPAL ALBERTO BORDIN 

PROFESSORA – IVONETE PARISOTTO 

ALUNO(A): _______________________________________________DATA:19/06/20 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA- 5º ANO 

 

As informações da notícia acima podem ser sistematizadas em uma tabela. Veja abaixo:  

 

1 – Coloque o total de casos confirmados do Brasil (em negrito na tabela) no quadro                                                                                 

valor posicional abaixo:  

 

2 – Mostre que você é fera e escreva que número podemos formar usando as seguintes fichas: 

 7 dezenas de milhar, 6 centenas, 4 dezenas e 3 unidades.=_____________________________  

 

O gráfico abaixo apresenta o número de casos confirmados de coronavírus no estado de                                                                     

Santa Catarina desde o registro do primeiro caso no 12/03 até o dia 05/04/2020, por faixa etária:  



  

Fonte: http://www.cidasc.sc.gov.br/blog/2020/04/06/coronavirus-em-sc-numero-de-casos-

confirmados-chega-a- 379-no-estado/  

Analisando o gráfico responda:                                                                                                                                                                            

3- Qual é a faixa etária que apresenta o maior número de casos confirmados? 

________________________________________________________________________   

                                                                                                                                                                                                                             

4- Segundo o Estatuto do Idoso, é considerado idoso as pessoas a partir dos 60 anos de idade.  

Quantos idosos foram contaminados pelo coronavírus até o dia 05/04/2020?  

_______________________________________________________________________ 

5- Um quilograma, também pode ser representado por 

A) 100 gramas.     B) 1.000 gramas.        C) 10 gramas. 

 

6-  Em 275g quanto falta para completar um 1kg 

A) 625g.    B) 725g.      C) 825g. 

 

7- A representação numérica de duzentos e quarenta e sete mil é: 

a) (   ) 247.000   b) (    ) 2.470       c) (    ) 247 

  

8- Marque a opção em que o valor posicional do número 5 é 5000: 

a) (   ) 450     b) (    ) 795.000       c) (    ) 57.540  

 

 



9- Marque a opção que apresenta o número que falta na soma abaixo: 

________+187=468 

a) (   ) 187    b) (    ) 250     c) (    ) 281 

  

10- O produto da multiplicação abaixo é: 

523×20=______ 

a) (   ) 1046    b) (    ) 10460            c) (    ) 540 

  

11- O quociente da divisão abaixo é: 

7540:5=______ 

a) (   ) 1508       b) (    ) 158           c) (    ) 150  

12- Em uma escola foi organizado um campeonato de futebol, foram abertas inscrições e 352 

alunos se inscreveram. Quantos times foram montados? 

a) (   ) 42         b) (    ) 13          c) (    ) 32 

  

13- João comprou 2 lápis por R$ 1,00 cada, 3 canetas por R$ 2,00 e 1 caderno por R$ 4,00. Ele 

gastou ao todo: 

a) (    ) R$ 12,00    b) (    ) R$ 7,00     c) (    ) R$ 6,00 

   

14- Marque a opção que apresenta o número que falta na subtração abaixo: 

____-487=246 

a) (  ) 780       b) (    ) 890      c) (    ) 733 

 

15- De acordo com a imagem, abaixo, qual das meninas está a direita da Julia?   

                  

a) Beatriz                        b) Clara                            c) Ana                         d) Mel 

 

__

 

______________________________________________________________________________ 

16- 



           

              

          

      

BOA SORTE!!!!! 

Ana Paula precisa ir até a escola.  A escola está localizada _______________ da Ana Paula.  

  

Observe a imagem e marque a alternativa que completa a lacuna acima.  

a) à frente                          b)  à direita                     c)  à esquerda                d)  atrás  

17- 

18- 

19- 

20- 



ESCOLA BÁSICA MUNICIPAL ALBERTO BORDIN 

PROFESSORA – IVONETE PARISOTTO 

ALUNO(A): ________________________________________________________DATA:22/06/20 

AVALIAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 

 
 

 
 



 

 

             



    O texto é uma charge, e tem por objetivo, ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais 

que despertam o interesse público.  

7- Qual é o assunto da charge?  

______________________________________________________________________________ 

8- O assunto está relacionado com alguma das recomendações solicitadas pelas autoridades de 

nossa cidade, estado ou país? Qual é a recomendação? 

____________________________________________________________________________ 

9- O que surpreendeu o Caracol? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Leia o texto.  

A família toda ria de dona Morgadinha e dizia que ela estava sempre esperando a visita do 

Marajá de Jaipur. Dona Morgadinha não podia ver uma coisa fora do lugar, uma ponta de poeira 

em seus móveis ou uma mancha em seus vidros e cristais. [...] Baixinha, resoluta, percorria a 

casa com uma flanela na mão, o olho vivo contra qualquer incursão do pó, da cinza, do inimigo 

nos seus domínios.   

Luis Fernando Verissimo. Comédias para se ler na escola. São Paulo: Objetiva, 2001. 

(Fragmento.)  

10- Os adjetivos baixinha e resoluta caracterizam: 

 a) a casa.     b) a família toda.     c) dona Morgadinha.     d) Marajá de Jaipur.  

 

Leia o texto a seguir e responda à questão.  

Na minha infância, sempre fui o mais comilão. Lá em casa, todos diziam que eu, Júlio, 

mesmo sendo 4 anos mais novo que a Teca, comia muito mais que ela.   

E era sempre assim:  

— Mãe, o almoço tá pronto?  



— Posso repetir o prato, pai?  

— A que hora vamos cortar o bolo da Teca?  

Agora que estou mais velho, continuo comilão, mas sou eu mesmo que preparo minha 

comida. [...] Texto elaborado pelos autores.  

12- Identifique o segundo travessão do texto. De quem é a fala que ele indica? 

 a) Do Júlio.          b) Do pai do Júlio.          c) Da irmã do Júlio.          d) Da mãe do Júlio.  

  

13- Complete as afirmações abaixo com as palavras sinônimo e antônimo. 

 a. Gordo é o _____________________ de magro.  

 b. Alegre é o _____________________ de feliz.  

 c. Depressa é o ____________________ de devagar.   

d. Longe é o ______________________ de perto.  

 e. Terminar é o ____________________ de começar.  

 f. Gostoso é o _____________________ de delicioso.  

 

14- O que significa a expressão: Jogue limpo na propaganda acima?  

(A) Brincar no meio ambiente.              (B) Desrespeitar o meio ambiente.  

(C) Preservar o meio ambiente.            (D) Identificar os sete erros da propaganda.  



15- Na figura de baixo, o sol está bravo porque  

(A) jogaram lixo na praia.                    (B) o mar não tem ondas.  

(C) as pessoas não chegaram.            (D) o vento está forte.  

 

16- A propaganda trata do tema  

(A) Passatempos.                   (B) Turismo.               (C) Lazer.                 (D) Meio ambiente.  

  

17- O texto acima é  

(A) uma história em quadrinhos.                                   (B) um texto de instruções.  

(C) um anúncio publicitário.                                          (D) uma anedota.  

  

18- Na frase: "Jogue limpo com o meio ambiente." o ponto final é usado para  

(A) expressar emoção.                                  (B)  enumerar situações.  

(C) finalizar uma ideia.                                   (D) indicar dúvida. 

                                       

19- Esta propaganda da marca philips pretende vender  

(a) cofrinhos de porquinhos.                          (b) porquinhos cor-de-rosa.  

(c) uma lâmpada mais econômica.                (d) brinquedos.  

  

20- O anúncio desta lâmpada diz que quem comprá-la estará fazendo um ótimo investimento 

porque  

(a) gastará mais dinheiro comprando-a.           (b) economizará dinheiro ao comprá-la.  

(c) ganhará prêmios do fabricante.                   (d) estará perdendo dinheiro ao comprá-la.  

  

BOA SORTE!!! 
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HIDRELÉTRICAS 

  No Brasil, boa parte da energia elétrica que chega às nossas casas vem das usinas 

hidrelétricas, pois nosso país tem muitos rios.   

  Para a construção de uma hidrelétrica primeiro é necessário que exista um rio com 

grande quantidade de água. Inicialmente é necessário construir uma barragem para formar um 

reservatório. Onde o rio seguia antes da barragem é instalado um gerador com engrenagens que 

vão girar com a passagem da água e gerar energia elétrica.   

  A água represada, antes de seguir o curso do rio, passa por canos que levam às pás das 

turbinas fazendo com que elas girem, este giro é o que produz a energia.   

  A força da água transforma-se em energia mecânica, quando movimenta as pás e o 

gerador transforma esse movimento em energia elétrica.     

Depois desse processo a energia segue dos geradores até nossas casas por meio dos fios 

da rede elétrica. Portanto a hidrelétrica é uma construção que, utiliza a força da queda d`água 

para gerar energia mecânica, e transforma-a em energia elétrica.    

  Existem outras fontes produtoras de energia elétrica, porém a mais barata e viável no 

Brasil, são as hidrelétricas.  

 

1- Como se chama a construção que utiliza a força da queda d`água para gerar energia 

mecânica, por fim transforma-a em energia elétrica. 

 (A) Usina hidrelétrica.     (C) Usina Nuclear.    (B) Usina Termoelétrica.     (D) Usina Mecânica   

2- Por que o Brasil tem hidrelétricas? 

______________________________________________________________________________  

3- O que é necessário para construir uma hidrelétrica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                

4- 



 

     

 

Observe o mapa do clima brasileiro e responda: 

7- Qual é o clima principal no seu estado? ___________________________________ 

8- Qual clima predominante nas regiões abaixo? 

Norte:_______________________________ 

Sul:______________________________ 

Centro-oeste:_______________________________ 

5- 

6- 



 

9- Considere as afirmações a seguir e assinale-as com C quando elas se referirem ao clima e 
com T quando elas se referirem ao tempo atmosférico. 

 (___) Chove muito nessa noite. 
 (___) O frio dessa cidade não é o mesmo daquele de 40 anos atrás. 
 (___) Conheci uma região recentemente. Lá, a umidade é muito menor durante boa parte do ano.  
 (___) O céu está nublado mais uma vez em Curitiba. 
 

10 - Coloque V nas frases verdadeiras e F nas falsas. 

( __ ) O clima pode mudar várias vezes ao dia. 
(___) A previsão do tempo é feita pelos meteorologistas. 
(___) Para que possamos definir o clima de uma região faz-se necessária a observação das 
características das condições atmosféricas desse lugar, num longo espaço de tempo. 

(___ ) Tempo e clima são a mesma coisa. 

 

11- Marque a alternativa que NÃO corresponde a climas do Brasil: 

a) Equatorial e Subtropical. 
b) Tropical e Semiárido. 
c) Continental e Montanhoso. 



 

 

 

12- 

13- 



          

 

BOA SORTE!!!! 

 

 

 

 

 

 

17- 

18
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ANEXO 1 – RELOGIO PARA MONTAR 

 

 

 
 
 

 


