
5° ANO - 1ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs 
ALUNO(A):                                                                                                                        DATA:

Orientações:
▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno;
▪ Se for possível a impressão da atividade, orientamos que seja colada no caderno do aluno para melhor organização;
▪ Lembre-se de colocar a data e o número da atividade no caderno.

Língua Portuguesa  
Texto 01:  O dia de ventania

      A onça andava louca para devorar o coelho.
Mestre coelho, que era muito esperto, imaginou  um plano para acabar com a perseguição. Viu que a

onça se aproximava e começou o seu planinho. Pegou o facão e pôs-se a juntar cipós, apressado e ansioso.
A onça achou aquilo muito estranho e perguntou:
— Para que tanto cipó, mestre coelho?
— Pois não sabe, comadre onça? Acontece queTupã está furioso com todos os bichos da floresta  e vai

mandar um castigo terrível! Logo mais começa o Dia da Ventania Final!
— Dia da Ventania Final?! — espantou-se a onça. — O que é isso?
— É que vai ventar como nunca antes ventou no mundo. Vai ventar tanto que nenhum bicho vai

conseguir ficar de pé na terra. Vai tudo pelos ares!
— Que horror! — horrorizou-se a burra da onça. — E o que é que se pode fazer?
— Quem não for bobo tem de pedir para alguém amarrá-lo bem amarrado numa árvore bem grossa. Eu

estou juntando esses cipós aqui e vou correndo pra casa amarrar todos os meus filhinhos!
A onça estava apavorada:
— Me ajude, amigo coelho! Não quero ser levada pela ventania. Me amarre primeiro!
— Desculpe, comadre onça, mas não posso. Tenho de ir correndo pra casa e amarrar meus filhinhos.
— Não faça isso comigo, compadre coelho, por favor! Me amarre!
A onça tanto insistiu  que o coelho,  depois  de fingir  que recusava,  acabou concordando.  Amarrou a

danada da onça muito bem amarrada, com uma porção de cipós, na árvore mais forte da floresta!
E foi feliz para casa, deixando a burra da onça muito bem amarradinha e muito satisfeita, à espera da

ventania que nunca haveria de aparecer...       
Pedro Bandeira. O dia da ventania. São Paulo

Interpretação textual

Utilize seu caderno de Língua Portuguesa para responder as  perguntas abaixo:

1) O coelho elaborou um plano porque tinha um problema com a onça. Qual era esse problema?
2) Qual era o plano?
3) Segundo o coelho, quem estava furioso com os bichos e o que ia acontecer?
4) De quantos parágrafos o texto é formado?
5) Qual o sinal de pontuação que inicia o quarto parágrafo? Para que serve?
6) Qual o sinal de pontuação que termina o quarto parágrafo? Para que serve?
7) O plano do coelho deu certo? Por que?
8) Dê um outro título para o texto.
9)  O texto conta que mestre Coelho era muito esperto e que a onça era "burra". Vocês 
concordam? Por quê?
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Texto 02: O menino, o burro e o cachorro.

Um menino foi  buscar lenha na floresta com seu
burrico e levou junto seu cachorro de estimação.
Chegando ao meio da mata, o menino juntou um
grande  feixe  de  lenha,  olhou  para  o  burro,  e
exclamou:

-Então vou colocar uma carga de lenha de lascar
nesse burro! Então, o jumento virou-se para ele e
respondeu:

– É claro, não é você quem vai levar!

O menino, muito admirado com o fato de o burro ter falado, correu e foi direto contar tudo ao seu
pai. Ao chegar em casa, quase sem fôlego, disse:

– Pai, eu estava na mata, juntando lenha e, depois de preparar uma carga para trazer, eu disse
que ia colocar ela na garupa do burro. Acredite se quiser, ele se virou pra mim e disse: “É claro,
não é você quem vai levar!”.

Portanto o pai do menino olhou-o de cima para baixo e, meio desconfiado, repreendeu-o:

– Você tá  dando pra mentir  agora? Onde já  se viu  tal  absurdo? Animais não falam! Nesse
momento, o cachorro que estava ali presente saiu em defesa do garoto e falou:

– É verdade, eu também estava lá e vi tudinho!

Então assustado, o pobre camponês, julgando que o animal estivesse endiabrado, pegou um
machado que estava encostado na parede e ergueu-o para ameaçá-lo.

Foi então que aconteceu algo ainda mais curioso. O machado começou a tremer em suas mãos,
e, então, virou-se para ele e disse:

– O senhor tenha cuidado, pois esse cachorro pode me morder!

Fonte: O MENINO, o burro e o cachorro. In: Contos populares ilustrados. Disponível em:
<http://www.sitededicas.com.br>.

Marque a alternativa correta:

10) Este texto é:

a) Uma carta           b) Uma notícia                   c) Um conto                      d) um poema

11)Leia o trecho. “ Um menino foi buscar lenha na floresta com seu burrico e levou junto seu 
cachorro de estimação”. A expressão grifada indica:

a) tempo                           b)  causa                      c) lugar                          d) modo
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 Texto 03:  O Menino Maluquinho, o mais famoso personagem criado por Ziraldo, costuma se 
vestir e falar de forma descontraída, vive despenteado e está sempre com uma panela na 
cabeça. 
Observe que, na história em quadrinhos abaixo, Maluquinho está com aparência bem diferente. 
Por que será? Leia e descubra. 

Responda às questões em seu caderno. 
12) O que surpreendeu os amigos do Menino Maluquinho?
13) Indique a primeira mudança que você observou no Menino Maluquinho.
14) Como Maluquinho justificou a sua mudança?
15) Releia a gíria usada pela personagem Julieta. O que ela significa?

 

16) Observe a mãe do Maluquinho no penúltimo quadrinho. Que
sentimento a expressão do rosto dela revela?

 a) alegria     b) tristeza     c) espanto     d) culpa

17) Os  três  textos  que  você  leu  nesta  coletânea  apresentam  formas  diferentes  de  contar
histórias.

Você  durante  essa  pandemia  do  Covid  19   deve  ter  passado  por  diferentes
situações. Fale sobre suas experiências, suas dúvidas, seus medos e o que tem
feito. Construa um texto com começo, meio e fim. Atente-se  a pontuação e a letra.
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5ºANO – MATEMÁTICA - 

Habilidade:  Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com 
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.

Resolva as situações problemas em seu caderno: 

 Camila pegou um livrinho de historinha na biblioteca: “O Pirata da Perna de Pau”. E nessa 
historinha tinha algumas situações problemas. Ajude Camila a resolver:

1- O Pirata da Perna de Pau encontrou um baú cheio de tesouro. No baú
tinha: 6784 moedas de ouro e 9055 moedas de prata. Quantas moedas há
no baú? 

2- Somente 245 moedas de ouro, equivale a R$5,00 cada. Qual será o
total?

3- O Pirata precisou dividir as 9055 moedas de prata para 6 companheiros. Quantas moedas
cada um recebeu? Sobrou alguma?

4- Houve uma confusão tremenda, além das moedas havia muitas jóias: 215 colares, 364 anéis,
80 pulseiras e uma coroa. Qual o total de jóias?

5- Do total das moedas de ouro e prata, o Pirata precisou pagar 1604 moedas para o aluguel de
seu navio. Com quantas moedas ele ficou?

6- Observando o número 15.839 de moedas , a opção correta para sua leitura é:
A- Quinze milhões, oitocentos e trinta e nove mil. 
B- Cinco mil, oitocentos e trinta e nove.
C- Quinze mil, oitocentos e trinta e nove.
D- Um mil,oitocentos e trinta e nove.

7- A opção que indica o valor posicional do algarismo 9 no número 19.896, respectivamente:
a) 9.000 / 90 
b) 90. 000 / 9.000 
c) 900 / 90 

8- No número 24.015, é correto afirmar que aumentando 9 dezenas teremos:
 A- 25.015                    B- 24 105             C- 24. 915 
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9-A opção que indica a decomposição do número 16.120  é:
 A- 100.000 + 60.000 + 100 + 20 
B- 10.000 + 6.000 + 100 + 2 
C- 10.000 + 6.000 + 100 + 20

 10 ) O antecessor e sucessor do número 75.410
A- 74.300 e 76.520 
B- 75.409 e 75.420 
C- 75.409 e 75.411 

11- João iniciou a leitura de um livro às 7 horas da manhã. Após alguns capítulos, parou para
descansar por 30 minutos. Depois reiniciou a leitura e a terminou às 10 horas da manhã. Quanto
tempo ele levou lendo o livro?

(A) 2 horas (B) 2 horas e meia (C) 3 horas (D) 3 horas e meia

12- Marta vai fazer esta subtração: 6.790 – 38. O resultado dessa operação será:

(A) 6.768 (B) 6.722 (C) 6.752 (D) 6.778

13- Regina tem em sua biblioteca 574 livros. Ela vai doar 288 para a escola. E seu pai vai
comprar 176 livros novos. Quantos livros ficarão na biblioteca de Regina?

(A) 462 (B) 452 (C) 562 (D) 662

14- Qual é o resultado da multiplicação: 3.427 X 4?

(A) 12. 788 (B) 13.808 (C) 12.798 (D) 13.708

15- Faz 25 dias que uma coelha deu a luz a uma ninhada. Sabemos que filhotes de coelho só

abrem os olhos depois de 11 dias de nascido. Há quantos dias os coelhinhos abriram os olhos?

16- Artur comprou um notebook em 5 prestações de 295,90. Quanto ele irá pagar pelo notebook?

17- Uma equipe de basquete participou de um torneio onde realizou três jogos. No primeiro, a
equipe marcou 132 pontos e sofreu 108 pontos; no segundo marcou 98 pontos e sofreu 115
pontos e, no terceiro marcou 117 pontos e sofreu 99 pontos. Nessas condições:

a) Quantos pontos essa equipe marcou nos três jogos?
       b) Quantos pontos ela sofreu nos três jogos? 
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5º ANO – INGLÊS
Habilidade: Responder aos greetings (cumprimentos); Cumprimentar os colegas e a professor em inglês; 
Compreender o uso dos greetings em cada situação; Apresentar-se em inglês

1) Write in English (Escreva em inglês):

a) Ao acordar: _________________________________________________________
 b) Ao encontrar um “friend”, dizer oi / olá : __________________________________
 c) Perguntar como alguém está? _________________________________________ 
d) Responder que está bem, obrigado (a)... __________________________________
e) Perguntar o nome de alguém. __________________________________________ 
f) Apresentar-se, dizendo seu nome... ______________________________________ 
g) Dizer que foi bom conhecer ... __________________________________________ 
h) Despedir-se de alguém: _______________________________________________ 
i) Cumprimentar alguém à tarde: __________________________________________
j) Cumprimentar alguém à noite (ao chegar):________________________________
k)Dizer boa noite (ao sair, ou ir dormir):____________________________________

LEIA AS FRASES EM INGLÊS E PINTE DE ACORDO COM AS FRASES:
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5º ANO – HISTÓRIA
Conhecendo a História

A história é construída por todos nós, crianças e adultos, juntos fazemos a história da nossa
comunidade e do nosso país.

O estudo do passado é feito pelo historiador. Ele investiga os acontecimentos do passado,
por meio de vestígios, que são pistas deixadas pelas pessoas. Ele procura compreender o
significado dessas pistas, para explicar o que aconteceu e por que aconteceu.

A memória das pessoas é importante para a história. Os adultos, principalmente os idosos,
gostam de contar o que viveram, de como era a vida quando eram crianças e jovens.

a)Escreva no seu caderno algum acontecimento que marcou a sua história de
vida. 

b) Você considera importante conhecer sua história de vida e a história de
vida das outras pessoas? Por quê?

Texto: A História e a vida das pessoas

Diversos acontecimentos fazem com que o modo de vida dos seres humanos se transforme no
decorrer da história. Da mesma forma, as ações dos seres humanos influenciam nas mudanças
que ocorrem na sociedade.
A maneira como nós relacionamos com as outras pessoas, os nossos meios de transporte e de
comunicação, o modo como nos vestimos e nos alimentamos, por exemplo, não foram sempre
os mesmos. Eles sofreram mudanças ao longo do tempo.
A fotografia a seguir  mostra pessoas utilizando um meio de transporte comum nas cidades
brasileiras há cerca de cem anos. Observe-a:

5° ANO  – SEMANA 2 – ANO: 2021 –  7



c) Compare o bonde retratado na fotografia anterior a um meio de transporte
coletivo  utilizado  na  atualidade.  Houve  mudanças?  Quais?  Escreva  sua
resposta no seu caderno:

Ao mesmo tempo, podemos observar que muitos hábitos ou costumes cotodianos foram
preservados, ou sofreram poucas modificações no decorrer da história. Esses aspectos
que se mantêm preservados são as permanências.

O  costume  de  registrar  e  trocar  informações,  por  exemplo,  permaneceu,  mas  os
equipamentos utilizados para essa finalidade mudaram com o passar do tempo. Apesar
de a máquina de escrever ainda ser usada por algumas pessoas, o notebook é uma das
ferramentas mais utilizadas na atualidade para registrar e trocar informações.

   d) Após a reflexão inicial, escolha um objeto do seu cotidiano. Depois faça uma
pesquisa e procure responder as seguintes questões:

 Como era esse objeto no passado?

 Quais são as características desse objeto na atualidade?

 Ele sofreu mudanças com o passar do tempo? Cite algumas:

5º ANO – GEOGRAFIA

Habilidade: Descrever e analisar dinâmicas populacionais no estado do Espírito Santo, através de dados 
divulgados por órgãos oficiais, reconhecendo sua contribuição da economia e sociedade.

Para que estudar Geografia?

Estudando  geografia podemos entender melhor o mundo em que vivemos.
Podemos compreender como as diferentes sociedades se relacionavam com a natureza além
de  identificar  as  principais  características  do  lugar  onde  moramos  e  de  muitos  outros
lugares.
Também podemos aprender que as paisagens são produzidas e modificadas através do tempo
pelos seres humanos e pela natureza.

Leia o trecho de uma reportagem produzida em 2019 sobre o crescimento populacional do estado do Espírito
Santo: 
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ES atinge 4.064.052 de habitantes, diz IBGE
População do estado cresceu aproximadamente 1,13% em relação a 2019.

A população do Espírito Santo foi estimada em 4.064.052 de habitantes em 78 municípios, segundo o

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 1° de julho de 2020

e foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (27).

O  número  representa  um  aumento  de  aproximadamente  1,13% na  comparação  com  a  população

estimada do ano passado. Em 2019, o IBGE estimou um total de 4.018.650 de pessoas no estado.

As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União

(TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários

indicadores sociais, econômicos e demográficos.

De acordo com os números divulgados pelo IBGE, o Espírito Santo é o 14º estado mais populoso do

Brasil.

As  10 cidades  mais  populosas  do estado são Serra,  Vila  Velha,  Cariacica,  Vitória,  Cachoeiro  de

Itapemirim, Linhares, São Mateus, Guarapari, Colatina e Aracruz.

Os 10 municípios menos populosos são Águia Branca, Vila Pavão, Ibitirama, São Domingos do Norte,

Ponto Belo, Alto Rio Novo, Apiacá, Dores do Rio Preto, Mucurici e Divino de São Lourenço.

As  10  maiores  taxas  de  crescimento  ocorreram  nos  municípios  de  Fundão,  Sooretama,  Serra,

Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Jaguaré, Linhares, Anchieta, Viana e Piúma.

Serra e Vila Velha estão entre os 26 municípios do país,  exceto capitais,  com mais  de 500 mil

habitantes.

Houve aumento de população em 61 municípios e redução de população em 17 municípios.
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– 

1- Copie em seu caderno a afirmativa correta: 
• O gráfico mostra a queda da população do estado com o passar dos anos. 
• O gráfico demonstra que a população teve um pequeno crescimento com o passar do anos. 
• O gráfico apresenta grande crescimento da população com o passar dos anos. 
2- Esta tabela apresenta a população estimada em 2018 para os municípios mais populosos: 

 a) Quais desses municípios pertecem ao Sul do
estado do Espírito Santo?

b) A capital do estado do Espírito Santo segundo a
tabela apresenta qual posição dentre os municípios
mais populosos?

3-   Segundo  o  IBGE,  Piúma  foi  um  dos  10
municípios  que  tiveram  as  maiores  taxas  de
crescimento populacional. Escreva os outros nove
municípios:
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Baseado nos dados, responda: 
a) Qual eletrodoméstico está presente na casa da maioria dos brasileiros? 
b) É correto afirmar que toda a população brasileira tem acesso à internet? 
c) É correto afirmar que menos da metade da população tem microcomputador em casa?
d)É correto afirmar que a maioria dos lares brasileiros tem pelo menos um telefone? 
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5º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA

1-Faça uma entrevista em sua casa, com os seus responsáveis (pais, avós e tios), o que
são brincadeiras e o que são jogos.

a) Como eram as brincadeiras, com quem brincavam e aonde brincavam.
b) Como eram os jogos, quantos jogavam e aonde jogavam. ( não precisar 
escrever )

2-  Faça uma lista com as brincadeiras e com os jogos da sua entrevista.
3-  Escolha um jogo e uma brincadeira para você explicar.

.
5º ANO – CIÊNCIAS

HABILIDADE:  Explorar fenômenos da vida cotidiana que evidenciem propriedades físicas dos materiais 
– como densidade, condutibilidade térmica e elétrica, respostas a forças magnéticas, solubilidade, 
respostas a forças mecânicas (dureza, elasticidade etc.), entre outras.

Você tem contato com muitos materiais de características diferentes, como forma, cor,
textura, maciez… Sobre isso, observe a cena abaixo das crianças brincando:

Utilize seu caderno para responder as questões abaixo:

a)  Liste  pelo  menos  cinco  objetos  observados  na  figura  e,  ao  lados  deles,  descreva  as

características dos materiais que os formam.

5° ANO  – SEMANA 2 – ANO: 2021 –  12



b) Depois das brincadeiras, provavelmente as crianças ficarão com sede. A água para beber é líquida. Dê

outros exemplos de situações em que a água está nesse mesmo estado.

c) Que característica deve ter o material usado para fazer o escorregador?

MATÉRIA E MATERIAL

Você já notou o que existe ao nosso redor?

Tudo o que nos cerca, como o ar, a água da chuva, as partes do corpo de um ser vivo, o Sol e as

construções, é formado por matéria.

Existem diversos tipos de matéria, que formam materiais diferentes, como metal, o vidro e o papel. Os

materiais, por sua vez, tem propriedades, isto é, características próprias.

Uso dos Materiais

Os materiais são usados para produzir diversos objetos do nosso dia-a-dia. O lápis, por exemplo, é feito

de madeira. A parte externa da caneta é feita de plástico. Copos podem ser de metal ou vidro, e blusas

podem ser de lã ou algodão.

É importante  conhecer as propriedades de um material e saber de que maneira ele pode ser usado.

Por exemplo, os materiais podem ser:

 Duros, como o diamante, ou macios como o algodão.

 Frágeis, como o vidro, ou resistentes, como o ferro.

 Flexíveis, como alguns plásticos, ou rígidos, como as rochas.

Enquanto está úmido, o barro pode ser modelado para fazer diversos objetos. Depois de seco ou cozido,

ele se torna rígido.

A madeira é usada para fabricar móveis e outros objetos porque é resistente e pode ser cortada em

vários formatos.

Em geral, o ferro e outros metais são resistentes, duros e podem ser derretidos e usados para fazer

tubos e chapas, por exemplo.

Já o vidro é um material transparente e frágil. E o plástico é um material resistente e impermeável.
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5ºANO - ARTE

Habilidade: Explorar e reconhecer elementos constitutivos das artes visuais (ponto, linha, forma, cor, espaço, 
movimento etc.).

DESENHO GEOMÉTRICO
As formas geométricas estão presentes em diversos objetos 

que estão ao nosso redor. eles possuem tamanhos, 

dimensões e volumes diferentes. 

Essas são algumas formas geométricas:

Nesta aula vamos fazer desenhos utilizando formas geométricas. 
Veja um exemplo:

Agora aprenda a desenhar uma tartaruga e um barco com bases em formas geométricas. Faça 
numa folha ou no caderno.

Use a criatividade e crie novos desenhos utilizando as formas geométricas.
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