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NOME DO ALUNO: _______________________________________ SÉRIE/TURMA: 5º 

  
LÍNGUA PORTUGUESA 

NOTÍCIA  

A notícia é um gênero textual objetivo e verídico que informa um fato com todos os 

dados necessários para que o leitor compreenda o que lê. A notícia é o resumo de um 

acontecimento ou de um assunto qualquer. È um gênero textual do cotidiano 

jornalístico cujo objetivo é informar ao leitor fatos atuais, com simplicidade, concisão e 

precisão. 

Exemplos: 

 

 

Agora leia a noticia abaixo com atenção e depois responda. 

 



 
 
 
                                                                                                   Prefeitura Municipal de Piúma 

Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

1. Que gênero textual é esse?_____________________________________________ 

2. Como ele está organizado?______________________________________________ 

3. Onde foi publicado?____________________________________________________ 

4. Qual é o assunto do texto?______________________________________________ 

 

5. Que acontecimento recente é relatado nessa notícia?_________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. Por que essa notícia é de interesse público?________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. Que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet?_________ 

______________________________________________________________________ 

 

8. Por que a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto?__________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. Qual é a função da foto e da legenda na notícia lida?_________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. Se no lugar da foto houvesse uma ilustração, o efeito causado sobre o leitor dessa 

notícia seria o mesmo? Explique. ___________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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MATEMÁTICA 

 

Situações de comércio 
Utilizamos o dinheiro para comprar mercadorias (alimentos, roupas, materiais 
escolares, materiais de construção, brinquedos, móveis, remédios etc.) e pagar 
serviços (corte de cabelo, hospedagem em hotéis, tratamentos médicos e 
odontológicos, água encanada, luz elétrica etc.).                                                     

 
Se uma mercadoria é vendida por um preço maior que o preço de custo, o comerciante 
tem lucro. 

Agora, se uma mercadoria é vendida por um preço menor que o preço de custo, há 
prejuízo. 
 

Atividades 

1- Observe e complete a tabela de compras e vendas da loja Paraíso dos Bichos 

num determinado dia. 

 

 

 

a)Qual foi o total das vendas nesse dia?_______________________________________ 

 

b)Qual foi o preço de custo de todas as mercadorias vendidas nesse dia?_____________ 

 

c)Considerando os totais dessa tabela, essa loja teve lucro ou prejuízo no dia? De 

quanto?_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Resolvendo Problemas: 

1- Meu primo comprou um televisor e irá pagar em 3 prestações iguais. A primeira 

prestação foi de R$ 200,00 reais. Qual é o preço do televisor? 

 

 

 

2- Vanda comprou um vestido de noiva por R$ 900,00. Por quanto deverá vendê-lo para 

ter um lucro de R$ 100,00? 

 

 

 

 

3- Um lojista vendeu um par de tênis por R$ 40,00 e teve um lucro de R$ 10,00. Quanto 

esse lojista havia pago pelo par de tênis? 

 

 

 

 

4- Vanderléa comprou 3 blusas de R$ 30,00 cada uma para revender. Recebeu R$ 80,00 

pela venda das blusas. Ela teve lucro ou prejuízo? De quanto? 

 

 

5- O senhor Otávio foi à loja Alegria das Crianças e comprou estes presentes para dar 

aos filhos no Natal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolva em seu caderno e anote aqui as 

respostas. 

a) Que quantia ele gastou?_________________ 

_____________________________________ 

b) Qual a diferença de preço entre o brinquedo 

mais caro e o mais barato?_______________ 

_____________________________________ 

c) Ele pagou com duas cédulas de R$ 100,00. 

Quanto recebeu de troco?________________ 

_____________________________________ 

d) Depois do Natal, a loja resolveu fazer uma 

liquidação, reduzindo R$ 25,00 no preço do 

minigame, R$ 12,00 no preço da boneca e R$ 

8,00 no preço do urso. Quanto o senhor 

Otávio pagaria pelos presentes agora?______ 

_____________________________________ 
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CIÊNCIAS 

 

 
De acordo com nossos estudos responda: 

1-  Numere a coluna a seguir de acordo com as referências do quadro em 

destaque. 

 

 

2- Observe a sequência que o ar está seguindo nos órgãos do sistema 

respiratório. 

 

 
 

a- O ar está sendo inspirado ou expirado? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

b- Escreva qual é a seqüência do ar quando está sendo expirado dos pulmões. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Pesquisando para saber 

 

1-Qual a função da laringe? Onde ela está situada? Pesquise em livros, internet, jornais 

ou revistas e responda. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2-Pesquise em livros, jornais, revistas ou internet sobre as seguintes doenças do 

sistema respiratório: resfriado, pneumonia e asma (como se adquire e como se 

previne). 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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                                                        ARTE 

 

 

ATIVIDADE 

 

O QUE VOCÊ MAIS GOSTA NO SEU PAÍS? 

DESENHE E PINTE DENTRO DO MAPA DO BRASIL! 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOME DO ALUNO:  ______________________________________  SÉRIE/TURMA: 5º 

  
LÍNGUA PORTUGUESA 

Atividade sobre texto de Divulgação Cientifica 

 

1- Este texto fala da vida de um animal. Marque com um X: 

( ) Sabiá ( ) Macaco ( ) Canário ( ) Anu 

2-  Este passarinho gosta de comer. EXCETO: 
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GEOGRAFIA  
 

O TURISMO NO ESPÍRITO SANTO 

O turismo é um poderoso fator de desenvolvimento. O estado do Espírito santo dispõe 

de excelentes condições para incentivar o turismo. O relevo do Estado favorece o 

turismo de praia e o de montanha. O primeiro deles se desenvolve na região onde se 

situam os terrenos arenosos e os manguezais do litoral capixaba. É durante os meses 

de verão que o Espírito Santo recebe o maior número de turistas para desfrutar das 

belezas e delicias das inúmeras praias do Estado.  

O turismo de montanha é o que se realiza na região de serras do Estado. Esse tipo de 

turismo se beneficia do clima mais frio, principalmente no inverno, e das belezas das 

paisagens montanhosas.  

O turista tem grande interesse pelos produtos produzidos na região como vinhos, 

licores, geleias, queijos, comidas típicas e os hortifrutigranjeiros. Estimulando o agro 

turismo, que é uma forma de turismo voltada para as atividades agropecuárias de um 

lugar. Além disso, o estado do Espírito Santo dispõe de um rico patrimônio material 

histórico, do qual são exemplos o Convento da Penha e a igreja dos jesuítas de 

Anchieta. Conta com um rico folclore que constitui fonte de atração turística.  

 

1) Veja a ilustração de um ônibus de turismo e escreva em seu caderno uma pequena 

história sobre alguma viagem sua ou que gostaria de fazer. Seja criativo!!!!  

 

2) Explique por que o turismo serve para aproximar o povo. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3) O que é turismo de praia e o que é turismo de montanha? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4)Qual é o tipo de turismo que é praticado em nosso município e por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

5) você concorda ou não com a frase: Piúma pode ser classificado como uma cidade 

praia? Por quê? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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HISTÓRIA  

 

 
Dando continuidade as coletâneas anteriores: Patrimônio MATERIAL e IMATERIAL 

1-As imagens abaixo apresentam alguns patrimônios culturais brasileiros. Classifique-

os assinalando os patrimônios materiais com a letra M e os patrimônios considerados 

imateriais com a letra I

 

 

2 – Escreva duas frases para cada figura, indicando se ela é patrimônio material ou 

imaterial. Capriche.  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 
  

1) OBSERVE A IMAGEM:      

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

A) O NOME DO JOGO É:                            B) O EQUIPAMENTO USADO É: 

(   )   PAREDÃO                                           (   )  TACO 

(   )    TENIS DE MESA                                (   )   BOLA             

(   )    PETECA                                             (   )  PETECA 

 

 

4) A PETECA É FEITA DE: 

(   )  PENA        

(   )  FOLHAS DE ÁRVORE       

(   )   BASE DE BORRACHA 

 

 

 

2) O FREVO É UMA:   

(   )  DANÇA 

(   )  ESPORTE 

(   )  LUTAS 

 

A) O NOME DA 

DANÇA É:                                   

(   )   FORRO 

(   )   FREVO 

(   )   FUNK    

 

B) O OBJETO 

USADO É: 

 (   )  BOLA  

 (   )  SOMBRINHA 

 (   )  TACO 

                                                                                                                                                                              

           3) OBSERVE OS JOGADORES. 

 


