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 LÍNGUA PORTUGUESA – 10ª SEMANA 

 

O Folclore Brasileiro 
          O folclore é o conjunto de manifestações de caráter popular de um povo, ou seja, é o   

conjunto de elementos artísticos feitos do povo para o povo, sempre ressaltando o caráter de 

tradicional destas representações, sempre transmitidas de uma geração para outra através da prática 

(os pais ensinam aos filhos, que desde pequeninos já praticam).  

      O folclore varia bastante de um País para o outro, e até mesmo dentro de um Estado é 

bastante variável, pois as diferenças entre as regiões são muito grandes. No caso do Brasil, o 

folclore foi resultado da união da cultura a partir da miscigenação dos povos imigrantes. O que 

resultou é que em muitas regiões brasileiras o folclore é muito diferente, pois devido às influências 

de cada um destes povos formadores do Brasil, algumas regiões apresentam uma maior tendência 

a uma origem mais detalhada.  

      O termo Folk-Lore foi empregado pela primeira vez em 22 de agosto de 1846. Folk quer 

dizer povo; lore, o saber, o conhecimento, o costume.  

     O Folclore brasileiro é riquíssimo, podemos citar as lendas, provérbios, trava-línguas, 

adivinhas, parlendas, ditados populares, brincadeiras, comidas, festas populares, cantigas, crenças, 

enfim tudo que faz parte da nossa cultura é considerado folclore brasileiro. 

                                                                                        Fonte: Texto retirado do site Brasil Folclore 

Lembre-se que a resposta deve ser no caderno 

1) Responda com respostas completas de acordo com o texto acima: 

(a) O que é folclore?   

(b) Em que ano o termo “Folk-Lore” foi empregado pela primeira vez? 

(c) Por que o folclore brasileiro é riquíssimo?  

 

2) Assinale com V as frases verdadeiras e F  as frases falsas: 

(a) O folclore varia bastante de um País para o outro. (    ) 

(b) As tradições folclóricas são iguais em todo o mundo. (    ) 

(c) As tradições folclóricas são passadas de geração a geração. (    ) 

(d) Os imigrantes não ajudaram para a formação folclórica de nosso País. (    ) 

 

3) Complete as frases de acordo com as informações do texto. 

(a) Tudo que faz parte da nossa ___________________ é considerado folclore. 

(b) Folclore é o conjunto de elementos artísticos feitos do povo para o ___________________. 

(c) Comidas típicas e ____________________ fazem partem do folclore de uma região. 

(d) O folclore foi o resultado da miscigenação dos povos ____________________. 

 

4)  O que quer dizer a palavra: 

(a) Folk?                                    (b) Lore?  

 

5) Marque a opção correta para completar a frase: 
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* As __________________e as __________________fazem parte do folclore. 

(  ) festas populares / casas comerciais    (  ) cantigas / crenças      (  ) lendas / regiões  

 

b) O folclore foi formado pelo ________________ 

(   ) prefeito           (   ) médico          (   ) povo 

 

O QUE É, O QUE É? 

Resolva as adivinhas, encontrando as respostas no caça palavras 

1. O que nasce grande e morre 

pequeno?__________ 

2. O que cai de pé e corre 

deitado?______________ 

3. O que vai e vem  

Que vai e vem sem parar  

E por mais que vá e venha 

Nunca sai do lugar? 

_________________________ 

4. Que mais tira maior 

fica?___________________ 

5. Que entra na água e não se 

molha?____________ 

6. Que tem a barriga para trás? 

_________________ 

7. Que quanto maior menos se vê? 

______________ 

8. Um gato caiu no poço, como foi que ele saiu? 

___ 

9. Só pode usar depois de quebrado? 

____________ 
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O SACI- PERERÊ 

 

O Saci – Pererê é um menino sapeca que vive nas matas do Brasil. Ele tem a pele mais negra 

do que o carvão em noite escura e usa na cabeça uma carapuça vermelha. 

O negrinho de uma perna só está sempre com o cachimbo na boca e , quando encontra uma 

pessoa, a primeira coisa que ele faz é pedir fumo para colocar no seu cachimbozinho. 

Ele não gosta de fazer grandes maldades. Mas faz sempre pequenas brincadeiras para assustar 

as pessoas: azeda o leite fervido, joga mosca na sopa, queima o feijão na panela... 

Outra coisa que ele gosta de fazer é assustar as galinhas! Elas correm e gritam apavoradas enquanto 

o Saci dá gostosas gargalhadas! 

Entendimento do Texto 

1) O texto fala 

sobre: 

( ) As comidas que o Saci come;   ( ) O Saci e suas travessuras;  ( ) O Saci e suas brigas com a 

Cuca. 

2) Ele vive:     (  )  Nas ruas;            ( ) No campo;          ( ) Nas florestas do Brasil. 

3) Como o texto descreve o Saci? 

4) Qual é a primeira coisa que o Saci faz quando encontra uma pessoa? 

5) Que brincadeiras o Saci faz para assustar as pessoas? 

6) Quando o Saci assusta as galinhas, ele: 

( ) Chora enquanto as galinhas dão risada;         ( ) Pula e as galinhas correm; 

( ) Dá gostosas gargalhadas e as galinhas correm e gritam apavoradas. 

Faça tudo com muito capricho e atenção! 
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 MATEMÁTICA – 10ª SEMANA            (Resolva no caderno) 

 
 

1) Um grupo de alunos organizou uma Olimpíada de Matemática. A tabela apresenta o número de inscritos. 

 
Considerando os dados contidos na tabela, determine o número de meninas inscritas do 8º ano. 

(A) 19.     (B) 17.     (C) 13.     (D) 12. 

 

2) Flavio vai conhecer São Paulo. A estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo tem 429 km de extensão. 

Para ir a São Paulo e voltar para o Rio, o número de quilômetros percorridos na rodovia é de: 

(A) 846 km.        (B) 848 km.         (C) 856 km.          (D) 858 km. 

 

3) Os ônibus da excursão de Flávio deram uma parada em Resende, cidade que fica a, aproximadamente, 

163 km da cidade do Rio de Janeiro, na estrada que liga o Rio a São Paulo. 

Então, para chegar em São Paulo e percorrer os 429 km necessários, ainda faltam: 

(A) 346 km.      (B) 266 km.       (C) 256 km.     (D) 156 km. 

 

4) A rua em que Carlos mora é muito longa. 

A sequência numérica representa os números existentes em um segmento dessa rua. As letras A, E, F e L 

apontam as casas em que moram Carlos e alguns de seus familiares. 

 

 
Os números das casas em que moram familiares do Carlos são 

(A) 701, 717 e 741.   (B) 701, 719 e 743.     (C) 703, 719 e 741.    (D) 703, 719 e 743. 

 

6) Catia e Lucia moram na mesma rua. Catia mora na casa de número 3715. O número da casa de Lucia é 

o maior número formado com os mesmos algarismos do número da casa de Catia. O número da casa de 

Lucia é 

(A) 7315.     (B) 7351.    (C) 7513.     (D) 7531. 

 

7) O cronograma mostra as datas em que foram realizadas as competições classificatórias do campeonato 

de atletismo, realizadas em domingos consecutivos. 

 

  
 As datas que completam o cronograma da competição de atletismo são:  (A) 22 e 27 de julho.      (B) 22 e 

29 de julho.   (C) 21 e 27 de julho.    (D) 21 e 29 de julho. 
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8) Silvia é uma atleta do vôlei. Conseguiu juntar o dinheiro necessário para a compra de uma bola oficial 

de vôlei. Ela falou para seu time que tem 8500 centavos.   O valor que Silvia tem pode ser representado por 

(A) 3 notas de 10 reais e 7 notas de 5 reais.      (B) 5 notas de 10 reais e 8 notas de 5 reais. 

(C) 7 notas de 10 reais e 3 notas de 5 reais.      (D) 8 notas de 10 reais e 5 notas de 5 reais. 

 

9) Em uma outra pesquisa, a turma de Luis estuda características de algumas cidades do estado do Rio de 

Janeiro. A tabela mostra a área das cidades de Araruama, Duque de Caxias, Niterói, Nova Friburgo e 

Petrópolis. 

 

 
Considerando os dados contidos na tabela, as cidades que têm área menor que a área de Araruama são 

(A) Niterói e Petrópolis.                  (B) Duque de Caxias e Niterói.       

(C) Petrópolis e Nova Friburgo.      (D) Duque de Caxias e Nova Friburgo. 

 

10) Maria, Lara e Felipe foram assistir, no Teatro Municipal, à apresentação da Orquestra Sinfônica 

Brasileira, que esse ano completa 70 anos. Eles gastaram com as passagens, ingressos e lanche R$ 78,80. 

Os três amigos voltaram para casa com R$ 17,20. A quantia que eles tinham disponível para ir ao Teatro 

Municipal era 

(A) R$61,00.       (B) R$ 61,60.     (C) R$ 95,00.       (D) R$ 96,00. 

 

11) Fernando tem, no seu cofrinho, cinco moedas de R$ 0,05, oito moedas de R$ 0,10 e três moedas de R$ 

0,25. Que quantia Fernando tem no cofrinho? 

(A) R$ 1,55           (B) R$ 1,80       (C) R$ 2,05       (D) R$ 4,05 

 

12) Júlia está juntando dinheiro para comprar uma geladeira e um forno elétrico. Ela já possui  R$ 658,00. 

Resolveu comprar o forno que custou R$ 280,00. Quanto ainda precisa juntar para comprar uma geladeira 

que custa R$ 750,00?          (A) R$ 102,00        (B) R$ 372,00      (C) R$ 382,00        (D) R$ 470,00 

 

13) Flávia estava jogando baralho. Na primeira partida, Flávia fez 325 pontos. Na segunda, fez 785 pontos. 

Na terceira partida, perdeu 465 pontos. Quantos pontos Flávia fez ao final dessas três partidas? 

 

14) O dono de uma loja de brinquedos compra uma boneca por R$ 11,50 e vende esta mesma boneca por 

R$ 13,40. Para cada boneca que vende, o dono da loja tem um lucro de quantos reais? 

 

15) Uma passagem de ônibus da cidade de Abuí para Batatu custa 13 reais. Em uma viagem, o trocador 

vendeu 15 passagens. Quanto ele recebeu? 

 

16) Em uma viagem, um caminhão transporta 2.250 tijolos. Quantos tijolos transportará em 35 viagens, 

levando sempre essa quantidade? 

 

17) Cecília comprou um televisor por R$ 4.200,00. Pagou em 8 prestações mensais iguais. Qual foi o valor 

de cada apresentação? 

 

18) Para conseguir dinheiro para a construção de uma quadra de esportes, a diretora de uma escola mandou 

confeccionar camisetas que foram vendidas ao preço de R$ 12,00 cada. Com a venda foram arrecadados 

R$ 996,00. Quantas camisetas foram vendidas? 
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19) O resultado de 38.080 – 27.132 é 

 

20) O produto de 50 x 231 é 

 

21) O cálculo de 480 ÷ 5 é 

 

22) O resultado de 848 ÷ 8 é 

 

23) 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? 

 

24) Um programa de música sertaneja, pelo rádio, começa às 6h 55min. O programa seguinte começa às 

7h 30min. Quantos minutos dura o programa de música sertaneja? 

Faça tudo com muita atenção!  
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 5º ano   Avaliação de História   Prof.ª Silvana 

1 - De quem a princesa Isabel era filha? 

___________________________________________________________________ 

2  Quem assinou a Lei Áurea e em que dia? 

___________________________________________________________________ 

3 - Quais os povos influenciaram na formação cultural brasileira?  

___________________________________________________________________  

  4 - Como podemos perceber que a presença africana e afro-brasileira é notável nas 

famílias?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 - Como se resultou o mulato? 

___________________________________________________________________  

6 - A África é um país?   

_________________________________________________________________ 

7 - Como os povos portugueses conseguiram os seus escravos? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

    8 - Que povos começaram o tráfico de escravos para o Brasil? 

___________________________________________________________________ 

9 - Para quem os escravos eram vendidos na época da economia açucareira? Para 

onde eram levados?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

10- Onde era a habitação dos escravos? 

___________________________________________________________ 
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 5º ano   Avaliação de Geografia   Prof.ª Silvana 

1 - Quais tipos de indústria existem?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 2 -  O que são indústrias extrativos?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 -  Escreva o que extrai a indústria:  

a) extrativa vegetal;___________________________________________________ 

 b) extrativa animal;___________________________________________________  

c) extrativa mineral;___________________________________________________ 

4 -O que é comércio? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5 -  Quando o comércio é externo? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6 - O que é importação? 

_____________________________________________________________________ 

7 – O que é exportação? 

_____________________________________________________________________ 
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 5º ano   Avaliação de Ciências   Prof.ª Silvana 

1 - Já tentou cultivar uma horta em casa? Plantar tomates, couves, cenouras, feijões 
e mais uma infinidade de verduras! 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2 -O que aconteceu quando as plantas chegaram principalmente no estágio de 

frutificação? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3 - Sem o uso de venenos a horta conseguiu sobreviver? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4 - Você sabia que alguns insetos que antes estavam em equilíbrio com o meio 

ambiente de repente se tornaram pragas em virtude da escassez de alimentos e 

do ambiente desregulado das cidades e do campo? O que acontece o 

desequilíbrio ambiental? 

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5 - Qual o papel da cobertura vegetal para o meio ambiente? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6 - O que é restinga? 

________________________________________________________________ 
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 4º ANO      DISCIPLINA: ARTE              VALOR: 10 PONTOS 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

PONTILHISMO 

COMPOSIÇÃO COM PONTOS 

° COMPOSIÇÃO COM PONTOS (TÉCNICA DE PONTILHISMO) APÓIA-SE NA 

APLICAÇÃO DAS CORES PURAS COM PINCELADAS EM FORMAS DE PONTOS.  

UTILIZANDO A TECNICA DO PONTILHISMO, PREENCHA TODO O PEIXE COM 

PONTINHOS. 

PARA FAZER OS PONTINHOS VOCÊ PODE USAR CANETINHA, LÁPIS DE COR 

OU DEDINHO DE TINTA GUACHE. CAPRICHE! 
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ESCOLA NOVA ESPERANÇA 

ALUNO:_________________________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 5° ANO      INGLÊS    PROFESSORA: SANDRELY SALINE PINHEIRO 

 
COLOQUE A NUMERAÇÃO CONFORME O NOME DOS ALIMENTOS EM ING 
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EMEF NOVA ESPERANÇA 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 5° Ano    ED. FÍSICA                        PROF. Thiago Zago 

 

Atividades. 

 

1) Sabendo que durante nossas aulas trabalhamos diversas valências físicas, 

chegou a hora de colocar algumas em pratica e mostrar que aprendemos tudo 

direitinho! 

 

a) Correr bem rápido de um lado para o outro 

b) Correr bem rápido e voltar de costas 

c) Ir e voltar pulando com as duas pernas 

d) Ir e voltar pulando apenas com a perna direita 

e) Ir e voltar pulando apenas com a perna esquerda 

 

2) Nesta atividade iremos fazer uma brincadeira que será preciso muita coordenação 

e força, ela é conhecida como carrinho de mão. 

 

 

 
 


