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ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 5°ANO 

 

QUERIDO ALUNO, ESTA ATIVIDADE DEVERÁ SER DEVOLVIDA NO DIA 08 OU 09/06/2020 
PARA SER AVALIADA PELA SUA PROFESSORA E CONTARÁ COMO PRESENÇA. 

Olá alunos iremos fazer a sequência de pequenos textos. Leitura em voz alta e responder as 
perguntas de interpretação. 

Texto 1. O jogo de futebol. 

 

Ontem Carlos foi ao estádio de futebol ver o jogo do Santos contra o Palmeiras. 

a) Quem foi ao estádio? 

__________________________________________________________________________ 

b) Quando ele foi ao estádio? 

 ___________________________________________________________________________ 

c) O que ele foi ver? 

__________________________________________________________________________ 

Texto 2. O aniversário de Pedro. 

 

Hoje Pedro faz seis anos. A festa será no seu prédio. 

a) De quem é o aniversário? 

        _______________________________________________________________________ 

b) Quando é a festa? 

        _______________________________________________________________________ 
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c) Onde será a festa? 

      _______________________________________________________________________ 

Texto 3. Rafaela vai ao Circo. 

 

Rafaela foi ao circo no último domingo. Ela viu um elefante grande e um palhaço 
colorido. 

a) Aonde a Rafaela foi? 

______________________________________________________________________ 

b) Quando ela foi ao circo? 

______________________________________________________________________ 

c) O que ela viu? 

         _______________________________________________________________________ 

Texto 4. O cachorro Ploff. 

 

O meu cachorro se chama Ploff. Ele adora subir na minha cama e lamber meu rosto. 

a) Qual o nome do cachorro? 

_______________________________________________________________________ 

b) Onde ele sobe? 

_______________________________________________________________________ 

c) O que ele faz? 

_______________________________________________________________________ 

Rodrigues, Flávia Miriam Carneiro. 

        444 história curtas para trabalhar leitura / São Paulo: s.n, 2012. 
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Construção das palavras: Vamos colocar as palavras do quadro abaixo seguindo a sequencia 
C.V  ( CONSOANTE + VOGAL)   C.V.C.V ( CONSOANTE+ VOGAL+ CONSOANTE+ VOGAL). 
 

          

 

C.V  (consoante + vogal) C.V.C.V ( consoante+ vogal+ consoante+ vogal). 

BA MALA 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

Construa outras palavras seguindo a ordem em letra cursiva. 
 

C.V (Consoante + Vogal) C.V.C.V (Consoante + Vogal + Consoante + Vogal) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

NO – BOLO – RE – LADO – DI – PEDE – CO – NOME – PEGA -   

DA – SO – BOLA – LA – DEDO -  FA - FACA. 
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Gênero texto informativo é um texto em que o escritor expõe brevemente um tema, fato ou 
circunstância ao leitor. 
Trata-se de uma produção textual objetiva, normalmente em prosa,com linguagem clara e 
direta. 

 

VÍRUS 

Os vírus são organismos pequenos e bastante simples que são considerados seres 
vivos por alguns autores e não vivos por outros. Para se ter ideia da dimensão desses 
organismos, o menor vírus de que se tem registro possui apenas 20 mm de diâmetro, sendo 
ele, portanto, menor que um ribossomo. Os vírus são conhecidos, principalmente, por 
causarem várias doenças e serem considerados parasitas intracelulares obrigatórios. 

Pandemia: uma pandemia ocorre quando uma doença se espalha por uma grande 
quantidade de regiões no planeta, ou seja, ela não está restrita a apenas uma localidade, 
estando presente em uma grande área geográfica. Nem todas as doenças podem causar uma 
pandemia, entretanto, outras podem espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de 
milhares de pessoas. Como o caso do Corona vírus (COVID-19), que se trata de um novo vírus 
de transmissão respiratória como tantos outros que circulam entre nós. Pode-se dizer que 
ainda não há vacina e, por isso, é fundamental a prevenção. 

  O novo agente do Corona  vírus, chamado de (COVID-19), foi descoberto no fim de 
dezembro de 2019, após ter casos no continente Asiático registrados na China. Organismos 
internacionais e a comunidade científica buscam por respostas sobre a prevenção, a 
transmissão e o tratamento desse novo tipo de corona vírus. 

O CORONAVÍRUS causa uma infecção respiratória que pode ser confundida com uma 
gripe. A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública 
GLOBAL por conta da EPIDEMIA e, recentemente definiu que a doença será chamada de 
COVID-19. Entre os SINTOMAS estão FEBRE, falta de ar, TOSSE e sintomas gástricos. Os 
especialistas citam como forma de PREVENÇÃO a HIGIENIZAÇÃO das mãos, manter 
ambientes bem VENTILADOS e COBRIR o nariz e a boca quando espirrar ou tossir. 

HTTPS://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus-2.htm 
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De acordo com as ilustrações descreva o que você precisa fazer para prevenir do COVID 19 (Corona 
vírus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03/06/2020 



 

CAÇA PALAVRAS: 

Encontre na atividade palavras utilizando o banco de dados referente ao COVID-19. 

CORONAVÍRUS – ÁLCOOL – LAVAR AS MÃOS – VÍRUS – ESPIRRAR – TOSSE – 
QUARENTENA – ÁGUA – FEBRE - PREVENÇÃO 
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Pinte no mapa Mundi os 6 continentes, de  cores diferentes e preencha a Legenda. 

 

LEGENDA:                                                                Fonte: suportegeografico77.blogspot.com.br 

        ___________________________ 

        ___________________________ 

       ___________________________ 

      ____________________________ 

     ____________________________ 

     ____________________________         
  
Com base no texto informativo sobre o Vírus, pinte no continente Asiático o País onde teve 
início os primeiro caso (Covid-19). 
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Escola Municipal “Messias Barbosa Ferreira”.  Ensino Fundamental 
 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 5°ANO 

 

1. Escreva os seguintes números no quadro de ordens: 
a) Quatrocentos e noventa e dois 
b) Dois mil oitocentos e trinta e sete 
c) Cinquenta  e sete mil,cento e vinte e cinco 
d) Duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e nove. 
e) Setecentos e vinte e três mil, quatrocentos e nove. 
f) Quinhentos e dois mil trezentos e dez  

2. Com atenção, complete as lacunas abaixo: 
a) O número 1783 tem ____ ordens 
b) O algarismo 8 ocupa a ____ ordem  
c) O número 3472 tem ____ ordens 
d) O número 73 tem ____ ordens 
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3. Complete de acordo com o exemplo: 

EX: 2487 
2   unidades de milhar 
4   centenas 
8   dezenas 
7 unidades 
 

a) 1836 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
b) 3482 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 
c) 4216 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

d) 2378 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
e) 1235 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
4. De acordo com o exemplo decomponha os números abaixo: 

Ex: 4822 = 4 Unidades de milhar 8centenas 2 dezenas e 2 unidades 
a) 1756 = ____________________________________________________________ 
b) 4652 = ____________________________________________________________ 
c) 6891 = ____________________________________________________________ 
d) 7564 = ____________________________________________________________ 
e) 9483 = ____________________________________________________________ 
f) 2873 = ____________________________________________________________ 
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5. Seguindo o exemplo, componha os números: 

Ex: 2 unidades de milhar 7 centenas 5 dezenas e 8 unidades = 2758 
a) 3 unidades de milhar 8 centenas 9 dezenas e 8 unidades = ______________________ 
b) 8 unidades de milhar 2 centenas 7 dezenas e 6 unidades = ______________________ 
c) 5 unidades de milhar 3 centenas 9 dezenas e 4 unidades =_______________________ 
d) 7 unidades de milhar 6 centenas 2 dezenas e 3 unidades = ______________________ 
e) 4 unidades de milhar 5 centenas 1 dezena e 7 unidades = _______________________ 
 

6. Escreva os números abaixo por extenso: 
a) 8397 = ____________________________________________________________ 
b) 13647 = ___________________________________________________________ 
c) 26831 = ___________________________________________________________ 
d) 37242 = ___________________________________________________________ 
e) 43863 = ___________________________________________________________ 
f) 52912 = ___________________________________________________________ 
 

7. De o valor aos números que esteja em negrito. 
Ex: 182     8 dezenas  

a) 245=__________________________________________________________ 
b) 3478=_________________________________________________________ 
c) 2=____________________________________________________________ 
d) 1.789=_________________________________________________________ 
e) 92.272=________________________________________________________ 
f) 56=___________________________________________________________ 

 
8. Marque com um (X) a decomposição correta do numeral 128.784: 

a) 128 + 784 unidades 
b) 10000 + 20000 + 700 + 80 + 4 
c) 100 + 20 + 8 + 784 
d) 100000 + 20000 + 8000 + 700 + 80 + 4 
 

9. O homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculos chamado 
ábaco. Dentre vários tipos de ábaco, um deles é composto de hastes verticais em que 
são encaixados pequenos anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição 
da haste na qual será colocado. A haste na 1ª posição à direita representa a casa das 
unidades; na 2ª, a das dezenas; na 3ª, a das centenas, e assim por diante. 
 
O número representado no ábaco da figura ao lado é: 
a) 42648. 
b) 46482. 
c) 84624. 
d) 86424. 
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                Oficina de Matemática: Agora vamos desenhar.  
Simetria é uma relação que existe entre duas partes iguais. 

No papel quadriculado e com referências de letras e números fica mais fácil deixar as figuras simétricas. 
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