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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 
 
PROFESSORA: MARIA EUZIANA POLASTRELI QUINTO 
                               

5º ANO 
ALUNO: _________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 
  Bem vindos! 

Estamos na 11º semana de atividades 

não presenciais . 
 
Para essa semana, estou propondo um vídeo super interessante, clique aqui: 
https://youtu.be/JbvQrNpGQhE .  
 
Ele fala sobre Pré-História, (Idade da Pedra e Idade dos Metais). Uma das 
descobertas importantes da Idade da Pedra foi o FOGO e na Idade dos Metais a 
RODA. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/JbvQrNpGQhE
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ATIVIDADE DE  PORTUGUÊS  

11º Semana – 29/06   à 03/07/2020. 

 
 
 

Leia o texto abaixo depois copie no seu caderno e responder às questões de 1 a 6 

 
1 – Esse texto tem a finalidade de: * 
(     ) Convidar para uma viagem ao Polo Norte. 
(     ) Instruir sobre como aproveitar um dia de sol. 
(     ) Alertar sobre os efeitos causados pelo aquecimento global. 
 

2 – Podemos definir região como grande extensão do território de um país, de um continente etc., 

que se distingue das demais por suas características físicas, administrativas, econômicas e 

políticas. Portanto, é possível compreender que o autor da charge quis comparar o calor do Polo 

Norte em 2100 ao calor de uma região do Brasil, conhecida por seu clima quente. De qual região 

brasileira estamos falando? * 
(     ) Da Região Norte do Brasil. 
(     ) Da Região Nordeste do Brasil. 
(     )Da Região Sul do Brasil. 

3 – Dentre os elementos que aparecem na charge, qual deles está relacionado especificamente 

ao Polo Norte? * 
(     ) Os pinguins. 
(     ) O sol. 
(     ) O cacto. 

4 – A expressão: “Óxente!”, dita por um dos pinguins, é uma interjeição própria do Nordeste 

brasileiro e indica o sentimento de: (Assinale as alternativas corretas.) * 
(     ) Surpresa. 
(     ) Amizade. 
(     )Estranheza. 

5 – Na charge, o ano de 2100 indica o tempo: * 
(     ) Passado. 
(     ) Presente. 
(     ) Futuro. 
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6 – O Aquecimento Global é o aumento da temperatura média do planeta Terra, causado pelo 

acúmulo de gases poluentes na atmosfera que intensificam o efeito estufa, por meio de atividades 

humanas, como: queimadas de áreas florestais, queima de combustíveis fósseis (carvão mineral, 

gás natural e o petróleo) e o desmatamento. O que nós podemos fazer para evitar o aumento do 

aquecimento global? Cite três atitudes:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 
 

ATIVIDADE DE  MATEMÁTICA  
11º Semana – 29/06   à 03/07/2020. 

 

3) Os estudantes do 5º ano realizaram uma entrevista com quatro turmas da escola para 

verificar que profissões os estudantes desejam seguir futuramente. Observe o gráfico 

abaixo que representa o resultado dessa pesquisa. 

 
Nessa pesquisa, qual foi a profissão mais escolhida? * 
 
(     ) Advogado 
(     ) Dentista 
(     ) Médico 
(     )Professor 
 

2) Observe a tabela da primeira fase da Copa do Mundo de 2010. 
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A seleção que sofreu mais gols foi a: * 

 

(     ) do Brasil. 
(     ) de Portugal. 
(     ) da Costa do Marfim. 
(     ) da Coreia do Norte. 

 
 

3. Resolva o que se pede nas operações abaixo. 
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ATIVIDADE DE ARTE 

11º Semana – 29/06   à 03/07/2020. 

1. Qual a Festa Popular  Brasileira está retratada nessa imagem? 
 

 
 
 

RESPOSTA: __________________________________ 
 

 ATIVIDADE DE  EDUCAÇÃO FÍSICA  
11º Semana – 29/06   à 03/07/2020. 

1 - As brincadeiras folclóricas reúnem diversos jogos tradicionais e populares. Essas brincadeiras 

são passadas de geração em geração e normalmente não possuem um autor definido. Veja a 

imagem a seguir e escreva abaixo 4 brincadeiras ou brinquedos que você conhece. * 
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ATIVIDADE DE GEOGRAFIA 

11º Semana – 29/06   à 03/07/2020. 

 
 
 
 

2- Responda no seu caderno, quantas e quais são as regiões brasileiras? * 
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ATIVIDADE DE  HISTÓRIA 

11º Semana – 29/06   à 03/07/2020. 

 

               

1) O nomadismo foi a primeira forma de sobrevivência da humanidade. Durante milhares de 

anos, a caça, a pesca e a coleta de frutas, raízes e folhas foram as formas de o ser humano 

obter o seu sustento. Assinale a alternativa correta sobre as técnicas que facilitaram o modo 

de viver neste período. * 

 

 
 
 
(    ) Confecção de instrumentos de caça e o domínio da técnica de acender o fogo.  
(    ) Invenção da roda e a fundição de metais. 

 

 

PARA SABER MAIS: 

Os nômades viviam da caça de animais e da coleta de frutos da natureza. Porém, ao 
longo do tempo, homens e mulheres foram desenvolvendo diferentes técnicas para suas 
atividades. Desta forma, se inicialmente caçavam pequenos animais, com o 
desenvolvimento de novas técnicas e utensílios passaram a caçar animais maiores, que 
auxiliavam na manutenção e sobrevivência do grupo. 

 

 
 

 
Até a próxima semana! 

 Lembrem-se de colocar a data das atividades que você está copiando 
e respondendo no seu caderno. 


