
OI MEUS AMORES!!! 

TUDO BEM?  

EU ESTOU BEM E ESPERO QUE VOCÊS TAMBÉM ESTEJAM! 

TENHO MUITA SAUDADE DE VOCÊS... 

AINDA NÃO PODEMOS ESTAR JUNTINHOS... 

PORTANTO, PREPAREI MAIS UMA ETAPA DE ATIVIDADES BEM LEGAIS PRA 

VOCÊS. CONFIO NA INTELIGÊNCIA, NA CAPACIDADE, NO CAPRICHO DE 

CADA UM PARA DESENVOLVER AS MESMAS. 

SE SURGIREM DÚVIDAS, ENTREM EM CONTATO COMIGO. ESTAREI PRONTA 

PARA ATENDÊ-LOS. 

VAMOS CONTINUAR COM NOSSAS ORAÇÕES, PEDINDO A DEUS QUE TUDO 

ISSO PASSE LOGO, PARA QUE POSSAMOS ESTAR JUNTOS NOVAMENTE. 

UM ABRAÇO BEM APERTADO!!!! 

BEIJOCAS.... 

DA PROFESSSORA IVONETE QUE AMA VOCÊS!!! 

SE CUIDEM. FIQUEM EM CASA 

 

CONTATO- 998235072 OU PELO FACEBOOK 

 

POR AMOR! 

POR EMPATIA! 

NÃO É POR UM. É POR TODOS... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 06/05/20 

Materiais que podem ajudar a resolver as atividades: 

 Utensílios graduados ou não: 

 Garrafas com capacidade para 1,5 L ou 1 L e ½ L; 

 Copos (podem ser descartáveis) com capacidade para 250 ml, 375 ml 

 

 

   

Observando a situação e as explicações acima responda as questões: 

 Quantos meios litros há em 1 litro? _______ 

 Se em 1 litro há 2 meios litros, então, 1 litro e meio equivale a quantos meios litros? 

_______ 

 Que parte do litro representa 1/2? _______  

 Ao dividir ½ litro em duas partes iguais, quantos mililitros vou ter? _________ 

 Ao dividir 1 L em 4 partes iguais, quantos ml vou ter? _________ 

 Ao dividir 1L e meio, em 4 partes iguais, quantos ml vou obter? __________ 

 Que fração então representa 375 ml? _______ 

 
 João Pedro montou uma barraca de sucos na festa da escola, vendeu 50 copos 

de 200 ml. Sabendo-se que ele havia feito 12 litros de suco. Quantos litros sobraram? 

 

a) 1 litro    b) 2 litros     c) 5 litros      d) 10 litros 



       

 Observe o pensamento de Junior no balão, será que a quantidade de copos que ele está 

pensando está correta? __________ 

 Qual medida é maior, 2 L ou 200 ml? _________ 

 Quantas vezes 200 ml cabe em 1 L? _______________ 

 E em 2 L? _____________ 

 Que parte do L representa 200 ml? _____________ 

 Quantos ml há em 2 litros? ___________________ 

Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros, para servir refrigerantes, em sua festa de 

aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante?  

(A) 3                   (B) 5                     (C) 7                    (D) 9 

 

           Todos os objetos estão cheios de água. 

     Qual deles pode conter exatamente 1 litro de água?  

(A) A caneca     (B) A jarra     (C) O garrafão        (D) O tambor  



 

 



             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA- 5º ANO – 06/05/20 

Leia o texto e responda as questões de interpretação: 

 



 



 



 

BOM TRABALHO!!! 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA- 5º ANO -07/05/20 

 

VEGETAÇÃO BRASILEIRA 

 

 Leia sobre a vegetação do Brasil no livro, nas 

páginas 178 e 179; 

 

 Observe o mapa e responda as questões: 01, 02, 

03, 04 e 05.  

 

 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO – 07/05/20 

MEDINDO MASSAS 

 

 Leia o que explica na página 131 sobre as 

unidades de medida de massa; 

 

 Resolva as atividades das páginas 132 e 133; 

 

 

BOM TRABALHO!!! 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO – 08/05/20 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 08/05/20 

 Escreva em seu caderno a palavra que pode ser associada a cada uma das 

frases. 

 
 

a) Comprei meio quilo de chocolate e comi tudo sozinho. 

b) Minha aula de educação física dura 50 minutos. 

c) Quando eu nasci, media 48 centímetros. 

d) Minha raquete de tênis custou R$ 60,00. 

e) No tanque de combustível do carro de minha mãe cabem 40 litros de gasolina.  

 

 Quanto pesa? 

Consulte a tabela e responda: 

a) Qual é o animal mais pesado? 

________________________________________________ 

b) E qual o mais leve?_______________________________ 

c) Qual é diferença de massa entre o elefante e a galinha? 

________________________________________________ 

d) Quem pesa mais: um veado ou urso? Quanto a mais? 

________________________________________________ 

 

 

Faça os cálculos no caderno e complete a tabela: 

 

animal 

hipopótamo 

vaca 

elefante 

gato 

urso 

galinha 

cavalo 

veado 

Massa 

3000 kg 

800 kg 

6500 kg 

6 kg 

320 kg 

3 kg 

450 kg 

180 kg 

Comprimento Capacidade Tempo Peso Preço 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO 11/05/20 

Leia o texto e faça a interpretação: 

O DIAMANTE 
Um dia, Maria chegou em casa da escola muito triste. 

 - O que foi? – perguntou a mãe de Maria. 

 Mas Maria nem quis conversa. Foi direto para o seu quarto, pegou o seu Snoopy e se atirou na cama, 

onde ficou deitada, emburrada. 

 A mãe de Maria foi ver se Maria estava com febre. Não estava. Perguntou se Maria estava sentindo 

alguma coisa. Não estava. Perguntou se estava com fome. Não estava. Perguntou o que era então. 

 - Nada – disse Maria. 

 A mãe resolveu não insistir. Deixou Maria deitada na cama, abraçada com o seu Snoop, emburrada. 

 Quando o pai de Maria chegou em casa do trabalho, a mãe de Maria avisou: 

 - Melhor nem falar com ela... 

 Maria estava com cara de poucos amigos. Pior. Estava com cara de amigo nenhum. 

 Na mesa do jantar, Maria de repente falou: 

 - Eu não valo nada. 

 O pai de Maria disse: 

 - Em primeiro lugar, não se diz ―eu não valo nada‖. É ―eu não valho nada‖. Em segundo lugar, não é 

verdade. Você valhe muito, quer dizer, vale muito. 

 - Não valho. 

 - Mas o que é isso? – disse a mãe de Maria. Você é a nossa filha querida. Todos gostam de você. A 

mamãe, o papai, a vovó, os tios, as tias. Para nós, você é uma preciosidade. 

 Mas Maria não se convenceu. Disse que era igual a mil outras pessoas. A milhões de pessoas. 

 - Só na minha aula tem sete Marias! 

 - Querida... – começou a dizer a mãe. Mas o pai interrompeu. 

 - Maria – disse o pai -, você sabe por que um diamante vale tanto dinheiro? 

 - Porque é bonito. 

 - Porque é raro. Um pedaço de vidro também é bonito. Mas o vidro se encontra em toda a parte. Um 

diamante é difícil de encontrar. Quanto mais rara é uma coisa, mais ela vale. Você sabe por que o ouro 

vale tanto? 

 - Por quê? 

 - Porque tem pouquíssimo ouro no mundo. Se o ouro fosse como areia, a gente ia caminhar no ouro, 

ia rolar no ouro, depois ia chegar em casa e lavar o ouro do corpo para não ficar sujo. Agora, imagina se 

em todo o mundo só existisse uma pepita de ouro. 

 - Ia ser a coisa mais valiosa do mundo. 

 - Pois é. E, em todo o mundo só existe uma Maria. 

 - Só na minha aula são sete! 

 - Mas são outras Marias. 

 - São iguais a mim. Dois olhos, um nariz... 

 - Mas esta pintinha aqui nenhuma delas tem. 

 - É... 

 - Você já se deu conta que em todo mundo só existe uma você? 

 - Mas, pai... 

 - Só uma. Você é uma raridade. Podem existir outras parecidas. Mas você, você mesmo, só existe 

uma. Se algum dia aparecer outra você na sua frente, você pode dizer: é falsa. 

 - Então eu sou a coisa mais valiosa do mundo. 

 - Olha, você deve estar valendo aí uns três trilhões... 

 Naquela noite a mãe de Maria passou perto do quarto dela e ouviu Maria falando com o Snoopy: 

 - Sabe um diamante? 

  Luís Fernando Veríssimo 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
1- Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas por outras do mesmo sentido: 

a) ―Mas esta pintinha aqui nenhuma delas têm‖. 

_______________________________________________________________________ 



b) ―...se atirou na cama, onde ficou deitada, emburrada‖. 

______________________________________________________________________ 

c) ―Quanto mais rara é uma coisa, mais ela vale‖. 

_______________________________________________________________________ 

d) ―...eu não valho nada‖. 

_______________________________________________________________________ 

2- Maria chegou em casa triste. O que ela fez que comprova essa afirmação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3- Qual o motivo da tristeza de Maria? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

     4 - Para convencer Maria que ela era valiosa, o pai faz uma comparação. O que ele quis dizer 

com essa comparação? 
     (   )As pessoas são tão bonitas quanto as pedras preciosas. 
    (   ) As pessoas, por serem diferentes umas das outras, tornam-se raras e valiosas, como as 
pedras preciosas. 
    (    ) Algumas pessoas são bonitas, outras são feias, assim como algumas pedras preciosas, 
por isso são raras. 

 

  5 - Releia o trecho: ―Maria estava com cara de poucos amigos.‖ O que significa a expressão 

grifada? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6- Por que Maria achava que não valia nada? 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7- Retire do texto e registre o parágrafo que explica porque Maria é especial e rara. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

8- Escreva nos parênteses que personagem do texto disse a afirmação: 

- ―... Para nós você, é uma preciosidade‖. (______________________) 
- ―... Quanto mais rara é uma coisa, mais ela vale‖. (__________________) 
- ―Você já se deu conta que em todo mundo só existe uma você?‖ (_________________) 
- ―Então eu sou a coisa mais valiosa do mundo‖. (___________________) 

     9- O texto é uma narrativa e contém vários diálogos. Que sinal de pontuação foi usado para 

introduzi-los? 

_______________________________________________________________________ 

10-  ―Você já se deu conta que em todo mundo só existe uma você?‖ O termo destacado significa: 

(   ) encontrou           (   ) percebeu                 (   ) achou               (   )  buscou 

 

11- De acordo com o fragmento, — Mas o que é isso? — disse a mãe de Maria. — Você é a 

nossa querida. Todos gostam de você. A mamãe, o papai, a vovó, os tios, as tias. Para nós, você 

é uma preciosidade. Mas Maria não se convenceu. Disse que era igual a mil outras pessoas. A 

milhões de outras pessoas. Que palavras (substantivos) foram substituídos pelo pronome NÓS na 

seguinte frase: ―Para NÓS, você é uma preciosidade...‖ 

 



(    )Milhões de pessoas             (    )O papai, a mamãe, o vovô, os tios 

(    )Mil outras pessoas               (    )A mamãe, o papai, a vovó, os tios, as tias   

 

12-  O texto  O diamante é uma crônica e  tem a intenção de: 

(   ) divertir o leitor, fazendo-o pensar nas muitas Marias que existem no Brasil. 

(   ) fazer o leitor refletir sobre a singularidade das pessoas, isto é, cada pessoa é diferente da 

outra, apesar de possuir o mesmo nome. 

(   ) Informar o leitor que existem muitas Marias por aí. 

 

13- Você gosta do seu nome? Sabe quem escolheu? Já desejou alguma vez ter outro nome? 

Conte um pouquinho sobre isso. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
14- Que substantivos foram usados pelo pai, na conversa com Maria, para que a menina 
compreendesse o seu valor: 
(   ) Bonito, precioso                           (   ) Raro, ouro                     (   ) Diamante, único    
(   ) Ouro, diamante                               (   ) Valioso, único 
 

15- Classifique os substantivos em:  
                 (A) Substantivo simples         (B) Substantivo composto 

    (   ) diamante                   (   )arroz-doce                  (   ) guarda-roupa           
    (   ) couve-flor                  (   )escola                         (   ) vidro 
          
16-  Reescreva as frase abaixo colocando as palavras grifadas no diminutivo:  

        a) O cão brincou com a bola e a menina achou uma graça . 
______________________________________________________________________________ 

         b- A mãe comprou o presento para a filha. 
______________________________________________________________________________ 
17-Transforme as palavras abaixo em adjetivos utilizando os sufixos oso, osa: 

a- Delícia  _______________________       d- Cheiro   _______________________ 
           b- Coragem_______________________      e - Cuidado_______________________ 
           c- Atenção_______________________ 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 5º ANO - 12/05/20 

 COMBUSTÍVEIS; 

 DE ONDE VÊM A GASOLINA E O DIESEL; 

 FORMAÇÃO DO PETRÓLEO; 

 CARVÃO MINERAL; 
 

 Leia no livro de Ciências nas páginas: 307 e 308; 

 No caderno, desenhe o esquema da Formação do Petróleo com a legenda; 

 Após o desenho, observe o esquema, a legenda e explique por que não é tão fácil 

encontrar o petróleo; 

OBS: ASSISTA O VÍDEO: DE ONDE VEM O PETRÓLEO? 
 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO 12/05/20 

MEDINDO A TEMPERATURA 

 Você tem termômetro em sua casa? Sabe utilizar? Meça a temperatura do seu corpo. 

 Para medir a temperatura usa-se este símbolo ºC. Já conhece este símbolo? 

 Você vai descobrir, lendo e fazendo as atividades, no livro, nas páginas 134 e 135;  



ATIVIDADES DE HISTÓRIA – 5º ANO – 13/05/20 

1- Responda, em uma palavra o que é história pra você? 

           _______________________________________________________________ 

2- Observe as imagens, construa ao lado de cada, uma frase sobre o que pensam que a 

história estuda: 

 

 

 

3- O que é retratado nas imagens? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 



4- As pessoas são de uma mesma época? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5- O que representa e para que serve a ampulheta? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 Leia o texto e responda as perguntas abaixo. 

 

6- Qual é a importância dos documentos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7- Antes da escrita como os seres humanos faziam para registrar o seu dia a dia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8- Qual a importância da escrita para você? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

      9- Se você não soubesse escrever como você faria para registrar informações importantes? 

E quais tipos de materiais poderiam ser usados para o registro delas caso não existisse a folha  

de papel. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – 5º ANO 

Leia a música e realize o que se pede: 

GENTE TEM SOBRENOME - Toquinho  

Todas as coisas têm nome  

Casa, janela e jardim  

Coisas não têm sobrenome  

Mas a gente sim 

 

Todas as flores têm nome  

Rosa, camélia e jasmim  

Flores não têm sobrenome  

Mas a gente sim  
 

O Chico é Buarque, Caetano é Veloso  

O Ari foi Barroso também  

E tem os que são Jorge, tem o Jorge Amado  

Tem outro que é o Jorge Ben  
 

Quem tem apelido, Dedé, Zacarias  

Mussum e a Fafá de Belém  

Tem sempre um nome e depois do nome  

Tem sobrenome também  
 

Todo brinquedo tem nome  

Bola, boneca e patins  

Brinquedos não têm sobrenome  

Mas a gente sim 

 

Coisas gostosas têm nome  

Bolo, mingau e pudim  

Doces não têm sobrenome  

Mas a gente sim 

 
 

                                 
BOM TRABALHO!!! 



ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – 5º ANO -14/05/20 

Pesquise e responda no seu caderno: 

 O que é BIODIVERSIDADE? 

 O que é BIOMA? 

Pode ler no livro de Geografia, nas páginas 180 e 181, que podem lhe ajudar; 

OBS: ASSISTA O VÍDEO: ―OS GUARDIÕES DA BIOSFERA‖ 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – 5º ANO – 14/05/20 

 

                                



 

 

Responda: 

 Qual o instrumento usado para medir de temperatura? 

____________________________________ 

 Qual a escala que o Brasil segue para medir a temperatura? 

________________________________ 

 Como podemos saber quando uma pessoa está com febre? 

______________________________________________________________________________ 

 Que tipo de termômetro podemos usar para medir a temperatura do corpo humano? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO -15/05/20 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGESA -5º ANO -15/05/20 

 

 Faça a leitura de uma história, com suas palavras conte-a escrevendo-a  em 

seu caderno. 

 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA -5º ANO -18/05/20 

Realize as atividades sobre Adjetivos e Substantivos, no livro de Português, nas páginas:60, 61 e 

62; 

 



 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS -5º ANO – 19/05/20 

DE ONDE VEM O ETANOL? 

 Leia no livro de Ciências, na página 309; 

 Faça no caderno, um pequeno resumo sobre o Etanol; 

 Desenhe a planta que dá origem  ao etanol; 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA -5º ANO -19/05/20 

1- Complete as lacunas como se pede: 
a) 5 km= ___________ m                          b) 0,5 km= ___________ m 
c) 50 cm= ___________ m                        d) 1,5 km= ___________ m 
e) 5 km= ___________ m                           f) 9 m= ___________ cm 

 
2- João Pedro montou uma barraca de sucos na festa da escola, vendeu 50 copos 

de 200 ml. Sabendo-se que ele havia feito 12 litros de suco. Quantos litros sobraram? 

a) 1 litro        b) 2 litros       c) 5 litros      d) 10 litros 



3- Numa festa foram preparados 4 kg de feijão, 8 kg de arroz e 6 kg de carne. Quantos 

gramas de comida foram preparadas no total? 

a) 18 g          b) 180 g           c) 1800 g         d) 18000 g 

4- Uma escola resolveu fazer uma gincana, onde uma das provas é arrecadar 100 Kg de 
alimentos. A turma de Mary conseguiu no primeiro dia os seguintes alimentos: 5 pacotes de arroz 
de 1 kg, 2 pacotes de farinha de trigo de 5 kg, 4 pacotes de café de 250 g e 3 pacotes de 
macarrão de 500 g. Quantos quilogramas (kg) de alimentos essa turma deverá arrecadar para 
atingir os 100 kg: 
 
a) 78 kg            b) 81 kg e 250 g           c) 82 kg e 500 g        d) 86 kg 
 
5- Caio percorreu 3000 metros de bicicleta em 30 minutos. Quantos quilômetros 

(km) ele percorrerá em 1 hora? 

a) 6 km         b) 9 km        c) 60 km        d) 90 km 

 

6-  A distância da casa de André até a escola é de 1200 m. Quantos quilômetros (km) 

André percorre, em um dia, para ir e voltar da escola? 

a) 1,2 km        b) 2,4 km         c) 12 km        d) 2400 km 

  

7- A figura abaixo é a planta baixa de um apartamento. Observe-a e responda às questões, 
considerando cada quadradinho uma unidade de medida de área: 

 
a)  Qual é a área total do apartamento? 

    (  ) A -45 unidades     (  ) B -40 unidades   (  ) C -8 unidades    (  ) D -5 unidades 
 

b)  Qual é a área do banheiro? 
     (  ) A -2 unidades    (  ) B -3 unidades    (  ) C -6 unidades    (  ) D -4 unidades 
 

c)  Qual é o cômodo cuja área mede 5 unidades? 
      (  ) A –Cozinha    (  ) B –Sala   (  ) C –Corredor      (  ) D -Quarto rosa 
 

d)  Quais cômodos têm área de 4 unidades? 
     (  ) A -Banheiro e quarto rosa        (  ) B -Banheiro e corredor 
     (  ) C -Corredor e quarto rosa        (  ) D -Corredor e quarto azul 
 

e)  Quais cômodos têm área de 6 unidades? 
     (  ) A -Quarto rosa e quarto azul      (  ) B -Sala e quarto rosa 
     (  ) C -Sala e quarto azul                  (  ) D -Corredor e banheiro 
 

 

http://htmlimg3.scribdassets.com/1cxz5tyerk1a508r/images/1-ecd64b666f.png


8- O desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de um trapézio 
retângulo. 

 

      Qual é a medida do perímetro desse terreno? (Lembrando que perímetro é a som de todos os 
lados de uma figura) 

a) (    )70 m          b) (   ) 90 m           c) (    )140 m            d) (    )180 m 

9- Descubra a massa de cada lado e assinale a alternativa correta. Sabe-se que cada lata ―pesa‖ 

20 gramas e que a balança está em equilíbrio 

 

. a) 200g            b) 130g          c) 120g        d) 300g 

BOM TRABALHO!!! 

 


