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5º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA – 5ª COLETÂNEA – EMEF “ITAPUTANGA” 
 
 

GÊNERO TEXTUAL BULA DE REMÉDIO 
 
 

  CONHECENDO UMA BULA DE REMÉDIO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEIA A BULA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bula é um texto impresso que acompanha um medicamento. É 

importante ressaltar que a estrutura de uma bula e as informações que 

ela deve conter são determinadas por órgãos ligados ao Ministério da 

Saúde. 

Tem a função de instruir e informar o paciente quanto ao uso do 

medicamento, data de validade, ação esperada, contraindicações, 

precauções, efeitos colaterais e dosagem. 

 
VITAMIN 

 
Comprimidos 
Embalagem com 50 comprimidos 
 
COMPOSIÇÃO 
Sulfato ferroso 400mg 
Vitamina B1  280mg 
Vitamina A1  280mg 
Ácido fólico  0,2mg 
Cálcio F  150mg 
 
INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
 
 O produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem 

validade de 12 meses. 

 É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. 

 

INDICAÇÕES 

 No tratamento das anemias. 
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1. Interpretação do texto. Responda. 

 

a. Nome do remédio? 

b. Para que esse medicamento é indicado? 

c. Como deve ser guardado o remédio? 

d. Contraindicações? 

e. Prazo de validade? 

f. Nome do laboratório? 

g. Quais os males que esse medicamento pode causar? 

h. Por que é importante ler a bula de remédios? 

i. Por que encontramos nas bulas de remédios a seguinte frase: “Todo 

medicamento deve ser mantido longe do alcance das crianças.”? 

 

 

2. Marque a resposta certa. Esse tipo de texto serve para: 

(     ) Instruir e informar     (     ) Instruir e divertir 

(     ) Instruir e partilhar um sentimento  (     ) Instruir e divulgar algo 

 

 

 

 

 

 

  

 

5º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA – 5ª COLETÂNEA – EMEF “ITAPUTANGA” 
 

 

TODA A ATIVIDADE DEVE SER COPIADA E REALIZADA 

NO CADERNO DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

AO FINALIZAR AS TAREFAS, TIRE APENAS 1 FOTO E 

POSTE NO GRUPO PARA VERIFICAÇÃO DO 

PROFESSOR. 

NÃO ESQUEÇA DE IDENTIFICAR O SEU NOME É A 

MATÉRIA, OU PARA QUAL PROFESSOR É A FOTO. 

 

CONTRAINDICAÇÕES 

 Não deve ser tomado durante a gravidez. 

 

EFEITOS COLATERIAIS 

 Pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da 

fórmula. 

 

POSOLOGIA 

 Adultos: 1 comprimido duas vezes ao dia. 

 Crianças: 1 comprimido uma vez ao dia. 

 

LABORATÓRIO INFARMA S.A. 

Responsável – Cr. R. Dias Fonseca 

 TODA A ATIVIDADE DEVE SER COPIADA E 

REALIZADA NO CADERNO MATEMÁTICA. 

 NÃO ESQUEÇA DE FAZER O CABEÇALHO. 
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  MILHARES 
 
 Atividades 
 

1. Forme o maior e o menor número usando apenas os algarismos de cada item. 
 

ALGARISMOS MAIOR NÚMERO MENOR NÚMERO 

96786   

16459   

639451   

385147   

159322   

 
 

2. Escreva os algarismos. 
 

a. Trezentos e dezenove mil seiscentos e cinquenta e dois: 
___________________________ 

b. Cento e cinco mil e duzentos: ____________________________ 
c. Setenta e oito mil duzentos e vinte e cinco: ___________________________ 
d. Novecentos mil e trezentos e um: __________________________________ 
e. Setenta e sete mil quatrocentos e noventa e três: _________________________ 
f. Quinhentos e vinte e sete mil setecentos e oito: 

___________________________ 
 

 
3. Resolva. 

 
a. Uma casa na Vila Madalena custa duzentos mil reais.  

Represente em algarismos o valor da casa: _____________________________ 
 

b. Ontem foram vendidas 4 casas. Qual montante foi pago para a imobiliária? 
Represente em algarismos o valor pago: __________________________ 
Faça o cálculo. 
 
 

 
c. Qual valor ainda entrará pela venda de 3 casas que restam no estoque da 

imobiliária? 
Represente em algarismos o valor: _________________________________ 
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Faça o cálculo. 
 
 

4. Preencha o quadro de Ordens e Classes com os números indicados. 
 
a. Quinhentos e quatro mil e vinte e nove. 
b. Oitocentos e quarenta e quatro mil novecentos e nove. 
c. Trinta e seis mil quinhentos e quatro. 
d. Cento e vinte e oito mil e setecentos. 
e. Trezentos e trinta e seis mil duzentos e quarenta. 
f. Sessenta e três. 

 
 

CLASSE DOS MILHARES CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES 

6ª ORDEM 5ª ORDEM 4ª ORDEM 3ª ORDEM 2ª ORDEM 1ª ORDEM 

CM DM UM C D U 

      

      

      

      

      

      

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º ANO – INGLÊS – 5ª COLETÂNEA – EMEF “ITAPUTANGA” 
 

Matéria: Café da manhã 

1) Ham=presunto 2) Bread=pão 
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3) Coffee=café 

4) Cake=bolo 

5) Butter=manteiga 

6) Bacon=bacon 

7) Milk=leite 

8) Cheese=queijo 

9) Cookies=biscoitos 

10) Jam=geléia 

11) Orange=laranja 

12) Tea=chá 

13) Chocolate=chocolate 

14) Apple=maçã 

15) Eggs=ovos 

16) Strawberry=morango 

17) Sugar=açúcar 

18) Pancake=panqueca 

19) Honey=mel 

20) Toast=torrada

Exercício:       Faça desenhos representando cada palavra abaixo: 

a)Ham 

b) Bread 

c) Cake  

d) Orange 

e) Apple 

f) Eggs 

g) Strawberry 

h) Toast 

Exemplo:       Cheese  
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    5º ANO – CIÊNCIAS – 5ª COLETÂNEA – EMEF “ITAPUTANGA” 
 

ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA 

 A ÁGUA UMA SUBSTÂNCIA MUITO IMPORTANTE PARA A VIDA NO PLANETA TERRA. A  ÁGUA É 

UMA SUBSTÂNCIA QUE NÃO TEM COR, CHEIRO OU SABOR. PODEMOS ENCONTRA-LA NA NATUREZA EM 

TRÊS ESTADOS FÍSICOS: 

 ESTADO SÓLIDO: O GELO NÓS ENCONTRAMOS NAS GELEIRAS, NA NEVE, ETC. 

 ESTADO LÍQUIDO: NOS MARES , RIOS, LAGOS, FONTES, SOLO, SUBSOLO, ETC. 

 ESTADO GASOSO: NA ATMOSFERA, EM FORMA DE VAPOR DE ÁGUA. 

OS EVENTOS QUE LEVAM A ÁGUA A MUDAR DE ESTADO FÍSICO TÊM NOMES ESPECÍFICOS: 

 FUSÃO: É QUANDO A ÁGUA PASSA DO ESTADO SÓLIDO PARA O LÍQUIDO; 

 EVAPORAÇÃO: É QUANDO A ÁGUA PASSA DO ESTADO LÍQUIDO PARA O GASOSO; 

 CONDENSAÇÃO: É QUANDO A ÁGUA PASSA DO ESTADO GASOSO PARA O LÍQUIDO; 

 SOLIDIFICAÇÃO: É QUANDO A ÁGUA PASSA DO ESTADO LÍQUIDO PARA O SÓLIDO. 

 QUESTÕES 

1) QUAIS SÃO OS ESTADOS FÍSICOS DA ÁGUA? 

2) ONDE ENCONTRAMOS ÁGUA EM ESTADO LÍQUIDO? 

3) ONDE ENCONTRAMOS ÁGUA EM ESTADO SÓLIDO? 

4) EXPLIQUE O QUE SE PEDE: 

A) FUSÃO: 

B) EVAPORAÇÃO: 

C) CONDENSAÇÃO: 

D) SOLIDIFICAÇÃO: 
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    5º ANO – HISTÓRIA – 5ª COLETÂNEA – EMEF “ITAPUTANGA” 
O que forma um povo: do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados. 

Houve um período em que os grupos de pessoas não tinham residências fixa. Não 

possuíam uma casa, por exemplo, como a grande maioria das pessoas de hoje. Esses 

grupos de pessoas viviam da caça de animais e da coleta de alimentos. Por isso, sempre 

que o alimento se tornava escasso em uma região, eles partiam para outra. Hoje essas 

pessoas são conhecidas como nômades. 

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. 

O nomadismo é uma contraposição ao modo de vida sedentário. Hoje a ampla maioria 

das sociedades possui características de sedentarismo, ou seja, não necessitam 

praticar atividades como caça, pesca e coleta para sua sobrevivência.Com o advento da 

internet, considera-se que as sociedades têm se tornado ainda mais sedentárias, pois 

não necessitam mais, obrigatoriamente, sair de suas residências para comprar nem 

mesmo sua alimentação. Os deslocamentos ocorrem por questões específicas, mas em 

geral as pessoas possuem residências fixas, bem como compram seus alimentos e 

utensílios em lojas especializadas e sem grandes esforços.Ou seja, o sedentarismo é 

um estilo de vida que não necessita de intensos esforços físicos para que os elementos 

necessários à vida sejam obtidos, pois tudo está relativamente próximo e acessível ao 

indivíduo. 

O nomadismo foi uma prática muito comum no âmbito da sociedade dos caçadores e 

coletores, os quais precisavam se deslocar para conseguir os elementos necessários à 

sua sobrevivência. Os povos nômades não criavam animais e nem plantavam aquilo 

que consumiam. Estes povos precisavam se deslocar para obter aquilo de que 

necessitavam, e quando os recursos escasseavam em um dado local, mudavam para 

outros ambientes nos quais havia maior abundância. 

DE ACORDO COM O TEXTO RESPONDA: 1-E nos dias atuais, você tem conhecimento de 

algum grupo social, algum povo que possa ser considerado nômade? 

2- E você, considera-se parte de um povo nômade ou sedentário ? 
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5º ANO – GEOGRAFIA – 5ª COLETÂNEA – EMEF “ITAPUTANGA” 
 

O CICLO DA ÁGUA 

 O ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, ocorre por meio das 
mudanças dos estados físicos e da movimentação da água pelos seres vivos e pelo meio 
ambiente. Esse ciclo depende diretamente da energia solar, dos movimentos de 
rotação da Terra e, até mesmo, da gravidade. 

 

O Sol é o responsável por proporcionar energia para que o ciclo aconteça. Sua luz 
provoca a evaporação da água presente na superfície terrestre. Em alguns locais, no 
entanto, a neve e o gelo sublimam, passando do estado sólido para o vapor, pulando as 
fases de fusão (sólido para o líquido) e de evaporação. 
A água, agora em estado gasoso, sobe para camadas mais altas da atmosfera, onde a 
temperatura é mais baixa. Ao alcançar determinada altitude, essa substância passa do 
estado de vapor para o líquido (condensação) e forma as nuvens, que são, na realidade, 
uma grande quantidade de gotículas de água. Em locais frios, essas gotículas podem 
solidificar-se e dar origem à neve ou ao granizo. 
Ao iniciar a chuva, processo também chamado de precipitação, a água começa a retornar 
para a superfície terrestre e é influenciada diretamente pela gravidade. Nesse momento, 
ela pode atingir rios, lagos e oceanos, infiltrar-se no solo e nas rochas ou pode ser 
impedida de voltar à superfície terrestre pela vegetação. 
 
Os seres vivos possuem papel determinante no ciclo da água. Como todos os 
organismos possuem essa substância em seu corpo, a água também flui pelas cadeias 
alimentares. Além disso, as raízes das plantas absorvem água, e os animais obtêm essa 
substância bebendo-a ou retirando-a dos alimentos. 
Os animais perdem água por meio de processos como a eliminação de urina e fezes, 
respiração e transpiração. Já as plantas perdem água por transpiração, processo em que 
vapor de água é liberado pelos estômatos (estruturas presentes na epiderme vegetal que 
atuam nas trocas gasosas), e por gutação, processo no qual a água eliminada encontra-
se no estado líquido. Além disso, parte da água que fica incorporada nesses seres é 
eliminada durante o processo de decomposição. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/estados-fisicos-materia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/estados-fisicos-materia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/vaporizacao-condensacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/chuvas-precipitacoes.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celulas-guardas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/gutacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/gutacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/decomposicao.htm
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De acordo com o   texto responda as questões abaixo: 

1-O desenho abaixo mostra o ciclo da água na natureza. Escreva nos retângulos em branco o nome de 

cada um dos processos representados. 

 

2. Explique o ciclo da água na natureza:  
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5º ANO – ARTE  – 5ª COLETÂNEA – EMEF “ITAPUTANGA” 
 
DOBRADURA Leia: 

O origami, expressão que provém do japonês e significa arte de dobrar o 
papel, é uma arte muito antiga, criada pelos membros da Corte Imperial do Japão. Aí ela 
era considerada um entretenimento, mas ao longo da história, ao se tornar acessível à 
massa, foi convertida em uma arte. 

Nesta arte não há regras, e sim liberdade de ação, a qual produz, muitas vezes, 
inúmeros desafios para a imaginação, que busca então a criação de modelos renovados. 

Historicamente a prática do origami foi se popularizando à medida que o papel, 
antes um bem de alto valor aquisitivo, converteu-se em um objeto cada vez mais barato. 
Os pobres, mesmo assim, valorizavam esta mercadoria e economizavam no seu uso, 
preservando pequenos pedaços de papel e transformando-os em obra-prima para a 
confecção do origami. 

Desta forma ele se tornou uma arte popular. Sempre foi estimulante testemunhar 
a transformação de uma mera fração de papel em objetos os mais variados, pássaros 
ou flores, apenas com determinadas dobras em sua superfície. Inicialmente não existiam 
normas para sua criação, pois a técnica era passada de uma geração para a outra. 

 

 

 

1_  Vamos produzir uma arte da 

dobradura( origami). Siga as 

instruções e faça com calma, 

peça ajuda a um adulto. Para a 

produção você vai precisar de um 

pedaço de papel quadrado. 

Bom trabalho!! 

Logo estaremos juntos!! 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/sociologia/entretenimento/
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5º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA – 5ª COLETÂNEA – EMEF “ITAPUTANGA” 
 

Olá alunos!! 

 

Hoje realizaremos uma atividade prática bem divertida na aula de Educação Física. 

Então, antes de começar faça o alongamento que você já conhece, pois é muito 

importante se alongar antes do exercício! 

Para essa atividade v amos precisar de duas folhas de papel (chamex, jornal, revista ou 

papelão) e muita disposição!! Não esqueça da garrafinha de água para beber. É muito 

importante se hidratar! Convide sua família para brincar com você e divirta-se! 

 

Atividade: Atravessando o rio   

Jeito de brincar: 

- Delimitar o espaço em que o aluno consiga atravessar de um lado para o outro. Ex: 

varanda, garagem, quintal, corredor ou cômodo da casa para outro e etc. 

- O aluno deverá imaginar que precisa atravessar para chegar ao outro lado do “rio”. 

- O aluno deverá usar 02 folhas de papel no chão. Uma para pisar em cima e a outra a 

frente dele. Ele irá saltar na folha da frente, virar-se, pegar a folha que ficou para trás, 

colocar novamente à frente, saltar em cima dela e assim sucessivamente até atravessar 

o local. 

- O aluno deverá tomar cuidado para não sair da folha de papel e “cair na água”. 

- Para variar a atividade o aluno poderá cronometrar o tempo que gastou ao realiza-la e 

repetir o percurso tentando fazer em menor tempo. Também poderá convidar uma 

pessoa da família para brincar contigo e realizar uma disputa de quem chega primeiro. 

 Boa aula!! 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 


