
 
“Quanto mais cedo nos distanciarmos, mais cedo nos abraçaremos! ” 

 
 

ROTINA DE ESTUDOS 
 

 
Queridos pais, responsáveis e alunos! 
Tudo vai passar! 
 
Preparamos atividades de revisão dos conteúdos que tivemos até agora, depois pensamos como 
faremos com as atividades que faltam! Lembrem-se que não estamos em férias! 
 
Agora é hora de ter paciência, é hora de se cuidar, de cuidar da família, de cuidar do nosso 
emocional, para isso indicamos a leitura do artigo do link abaixo e pedimos que pratiquem o 
mindfulness, pois essa técnica acalma a mente e o coração, além de ajudar no foco: 
https://amenteemaravilhosa.com.br/mindfulness-para-criancas/ 
 
Ao estudar em casa você deve organizar o tempo, separe o tempo por horários como fazemos 
no colégio! 
 
Dedique um tempo para leitura, estudo e descanso, as pausas são necessárias! 
 
Bebam bastante água, tomem sol na varanda, se alimentem!  
 
Até a volta! 
 
Um beijo 
 
Professoras Marta e Gizele 
 
 

https://amenteemaravilhosa.com.br/mindfulness-para-criancas/


CIÊNCIAS 5º ano 
 
 

SISTEMAS DO CORPO HUMANO 
 
 
Você conhece bem o seu corpo? Sabe o que acontece no interior dele? Saber o básico sobre o 
funcionamento auxilia no processo do autocuidado, não é necessário aprofundar o estudo de 
cada órgão, o importante é saber que temos órgãos vitais que se relacionam entre si e que 
permitem nossa sobrevivência. 
 
O que são órgãos vitais? Cite os órgãos vitais que estudamos. 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Separamos alguns vídeos para que você possa relembrar e fixar o conteúdo que trabalhamos 
no estudo do corpo humano. 
 
 

 
Sistemas do Corpo Humano para crianças - O sistema ósseo, muscular, 
nervoso, respiratório, ... 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I 
 
 

Como Funciona O Corpo Humano? | Vídeos Educativos para Crianças: 
https://www.youtube.com/watch?v=1XW_pKhm3gA 
 
 

Uma Jornada Dentro Do Corpo Humano 
https://www.youtube.com/watch?v=ZtgcWbcIWy4 
 
 
 
 
Na página 267 da apostila, você tem o exemplo de alguns sistemas do corpo humano, reproduza-
os (desenhe) nos moldes abaixo e escreva ao lado qual o sistema e a importância dele no nosso 
corpo e organismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I
https://www.youtube.com/watch?v=1XW_pKhm3gA
https://www.youtube.com/watch?v=ZtgcWbcIWy4
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EXAMES DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 



 
Identifique cada exame e coloque para que ele serve: 
 
 

 

                 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

A PELE NOSSA CAMADA PROTETORA 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

____________________________

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 



 
Você já ouviu falar que a pele é o maior órgão do corpo humano? Vamos relembrar um pouco 
esse estudo: 
 
 

 
 
 
Assinale com um X a alternativa correta: 

 

 
 
 
Identifique na figura a estrutura da pele: 
 

 
 
Na página 278 temos a estrutura da pele, desenhe-a nesse espaço abaixo e identifique no 
desenho as partes dessa estrutura: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURIOSIDADE 
 
Na página: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-se-forma-a-casca-de-ferida/ 
Explica como se forma a casca de ferida nos machucados!  
 

 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-se-forma-a-casca-de-ferida/


 
A COR DA PELE HUMANA 

 



 
Para te ajudar a entender as diferenças na tonalidade de pele assista a esse vídeo do Dr Drauzio 
Varella que fala sobre esse assunto: 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4WUNYe0lSMw 
 
 
Escreva nesse espaço, utilizando no mínimo 10 linhas, por que existem diferentes tipos de 
pele, o que é melanina, o que acontece quando uma pessoa tem pouca ou nenhuma produção 
de melanina e fale sobre os cuidados ao tomar sol. 
 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

O SOL E A VITAMINA D 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4WUNYe0lSMw


 
 
Qual a importância da vitamina D em seu organismo? 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

No site tem um especial da turma da Mônica que fala somente sobre nossa pele e seus 

cuidados: 

 

LEIA! 

http://projetosolamigodanossapele.blogspot.com/2013/11/revista-da-turma-da-monica-pele-e-o-

sol.html 

A PELE E O SUOR  
 

http://projetosolamigodanossapele.blogspot.com/2013/11/revista-da-turma-da-monica-pele-e-o-sol.html
http://projetosolamigodanossapele.blogspot.com/2013/11/revista-da-turma-da-monica-pele-e-o-sol.html


Qual a função do suor? 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 

Durante o verão quais os cuidados com acessórios e produtos devemos ter? O que podemos 
fazer para evitar a micose? (páginas 297 e 298) 

 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

O CORPO EM MOVIMENTO 
 



Os músculos podem ser de quantos tipos? Explique cada tipo: 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Encontre no caça palavras o nome de 8 ossos do corpo humano 
 

 
 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Os músculos podem ser de controle voluntário ou de controle involuntário, identifique cada 
situação abaixo e coloque a ação correspondente: 



 

 
 



 
 

 



Utilize essa folha para colar a atividade acima: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não esqueça! 
 



OS OSSOS TÊM A FUNÇÃO DE  
SUSTENTAÇÃO, LOCOMOÇÃO E PROTEÇÃO 

 

 
 

 
Assista a história do calcanhar de aquiles! 



 
Calcanhar de Aquiles | Mitopédia do canal futura! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=APZAYEo8n1A 

 
 
Nomeie a estrutura identificada conforme você estudou! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queridos alunos! Esperamos que tudo isso passe o quanto antes! Até a volta! 
 

Professoras Marta e Gizele 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=APZAYEo8n1A


 
 
 

 
 
 
ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – 5º ANO  
 
Unidade 1: Aná lise e construção de gráficos  
1 - Leitura das páginas 193, 194 e 195 – gráficos, barras e colunas (simples e múltiplas). 
2 – Leia as atividades das páginas 194 e 197. 
3 – Faça as atividades da Unidade: 1, 2, 3 e 4 – Gráficos. 
4 – Leitura das páginas 199 e interprete novamente a atividade 2 – página 200.   
 
Unidade 2: Sistema de numeração egípcio, romano e indo-arábico   
1 – Leitura das páginas 204, 206 e 207.  
2 - Link disponível: 
https://www.youtube.com/watch?v=Feoj3_E7eLM 
3 – Faça atividade: 1 – Números Romanos. 
4 – Faça as atividades da Unidade: 1 – Escrita aditiva e multiplicativa. 
              2 – Ordem e classe. 
Unidade 3: Ábaco – adição e subtração 
 
1- Releitura das páginas 212, 213 e 214. 

2 – Relembrar as nomenclaturas da adição e subtração que se encontra no seu caderno ou na 
apostila. 
3 – Faça a atividade da Unidade: 1 – Atividade: Resolva as adições e subtrações e problemas. 
 
Unidade 4: Novo algoritmo da subtração  
1 – Leitura das páginas 220 e 221.   
2 – Faça as atividades da Unidade: 1 – Resolva as subtrações pelo método da compensação. 
 

UNIDADE 1: GRÁFICOS – ATIVIDADES 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Feoj3_E7eLM


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 23.768 



b) 3.875 

c) 4.908 

d) 12.654 

e) 5.078 

f) 10.563 

g) 6.090 

h) 5.210 

 
 

a)  

 

b) 

 

 

c) 

 

 

d) 

 

e) 

 

f) 

 

g) 

 

h) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE DA UNIDADE 4: NOVO MÉTODO DA SUBTRAÇÃO 
 

1 –Resolva as subtrações pelo método da compensação: 



 

A)2.070 – 345 =  
B)3.060 – 1.234 =  
C) 23.081 – 998 =  
D) 4.234 – 1.578 =  
E) 5.034 – 4.098 =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES – UNIDADE 3: ÁBACO 
1 – Resolva as adições e subtrações: 

a) 2.345 + 345 = A - 2.061 – 456 = 



b) 1.456 + 342 + 43 =        B – 1.071 – 389 = 

c) 10.678 + 2.890 =        C – 567 – 308 = 

d) 2.450 + 4.345 =        D – 23.065 – 1.678 =  

e) 13.065 + 345 + 1.987 =        E – 2.076 – 870 =  

f) 2.407 + 7.440 =        F – 4.076 – 3.870 = 

g) 378 + 478 + 980 =       G – 12.076 – 5.987 =  

h) 234 + 1.897 + 309 =       H – 4.987 – 387 =  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REVISÃO DE PORTUGUÊS 



 

 
 
 
ATIVIDADE 1 
 



1) Observe as listas de palavras e pinte, em cada lista, a palavra que aparece primeiro no 
dicionário. 

 
 

1 peixe peixaria peixeiro 

2 casa casal casamento 

3 nadar nado nadadeira 

4 rosa roseira rosa-dos-ventos 

5 carta cartão Cartaz 

6 provavelmente provável prova 

7 regra régua regular 

8 caráter característica caracteres 

9 coisa cousa Causa 

10 botica butique bodega 

 

 
2) As palavras abaixo aparecem como verbetes em seu dicionário? Se não aparecem, como 

você pode encontrá-las? 
 

1 felicíssimo  

2 explorável  

3 cabeção  

4 dramaticamente  

5 escutou  

 

 
3) Leia o seguinte verbete de dicionário: 

 

Cadeia [Do lat. Catena] S.f. 1. Corrente de anéis ou de elos de metal; grilhagem, grilhão. 2.V. 

grilhão (3). 3. Casa de detenção. [Sin., nesta acepç. (alguns pop. Ou de gír.): buque, calabouço, 

cana, cárcere, catita, cubículo, dita, gaiola, grades, jejé, pote, presídio, prisão, xadrez, 

xilindró.] 4.Cativeiro, escravidão, sujeição. 5. Conjunto de fatos ou fenômenos que ocorrem 

sucessivamente: uma cadeia de explosões. 6. Série ininterrupta de objetivos 

semelhantes. 7. Conjunto de lojas ou estabelecimentos pertencentes a uma mesma 

firma: cadeia de supermercados. 8. Rede de emissoras de rádio e/ou televisão que difundem o 

mesmo programa. 9. Álg. Mod. Conjunto linearmente ordenado. 10. Arquit. Pilastra para reforçar 

paredes, empregada, em geral, na sustentação das vigias dos sobrados. 

CADEIA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio de Língua 

Portuguesa. 



a) Qual a palavra que encabeça o verbete? 
 

______________________________________________________________ 

 
b) Quantas acepções o vocábulo “cadeia” tem nesse verbete? 

 
______________________________________________________________ 

 
c) O verbete traz outros elementos, além das acepções da palavra. Tente descobrir que outras 

informações aparecem nesse verbete e anote-as nas linhas abaixo: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4) Acepção é o nome dado aos diferentes sentidos em que se emprega um termo. Consulte 

o dicionário e identifique os diferentes sentidos da palavra “sopa” nesta frase: 

Para Mafalda, tomar sopa não é sopa. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
5)  Marque um X diante da oração em que a palavra “sopa” foi usada no mesmo sentido 

apresentado na frase anterior da Mafalda: 

 

(   ) Vai ser sopa fazer esse trabalho! 

(   ) A sopa está muito quente! 

(   ) Se ele der sopa, vai ser passado para trás. 

(   ) Nesta época do ano, a uva está dando sopa. 

 

Ao lermos um verbete, aprendemos que as palavras têm vários sentidos, os quais vêm 

numerados, começando pelos significados de uso mais frequente. O dicionário ajuda a resolver 

dúvidas quanto à classe gramatical de determinada palavra, indicando, por exemplo, se ela é um 



substantivo ou um verbo. Além, é claro, de nos socorrer, quando temos dúvidas de grafia, ou 

seja, no modo de escrever a palavra. 

 

Para compreender as informações em um verbete, é necessário conhecermos as abreviaturas 

usadas. Para você saber mais sobre esse assunto, consulte as primeiras páginas de um 

dicionário e encontrará uma lista delas. 

 

6)  Por que o dicionário utiliza abreviaturas? 

__________________________________________________________________ 

 

7) Pesquise no dicionário e responda: 

 

a) De que modo são abreviadas as palavras da lista de abreviaturas de um dicionário? Explique: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

c) Volte ao verbete “cadeia” e escolha cinco palavras que estão abreviadas e escreva-as por 

extenso, de acordo com as abreviaturas presentes no seu dicionário: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8) Observe este verbete com bastante atenção: 

 

Manga1 . [Do lat. Manica, ‘manga de túnica’.] S.f.1. Parte do vestuário onde se enfia o 

braço. 2. Filtro afunilado, para líquidos. 3. Qualquer peça de forma tubular que reveste ou 

protege outra peça: a manga do candeeiro. 

MANGA1. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio de Língua 

Portuguesa. 3.ed. imp. Curitiba: Positivo, 2007. P.1265 

 

a) Cite os seguintes elementos desse verbete: 

* Palavra que encabeça: ________________________ 

* Origem: ____________________________________ 

* Classe e gênero da palavra: ___________________________________ 



* As acepções da palavra: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
b) Por que está escrito manga1? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9)  Observe: 
 

Manga3 .[Do malaiala manga.] S.f.1. O fruto da mangueira2  2. Bot. Mangueira2. 

 
a) Que diferença de sentido há entre manga1 e manga2? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

b) A origem da palavra é a mesma? 

_______________________________________________________________ 
 

 

10)  No caso de cadeia, todos os sentidos da palavra aparecem em um único verbete. Mas, 

no caso de manga, o dicionário apresenta os sentidos em um único verbete. Por que, às 

vezes, os sentidos estão em um verbete, às vezes, em dois ou mais verbetes? Levante 

sua hipótese para explicar. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 
 
 

ESTAÇÃO LEITURA 

 

Leia o texto abaixo, divirta-se e, depois, use o dicionário para confirmar o significado de palavras 

desconhecidas. 

 



 

Tonia e Holopofi ou o pavão 

 

Era uma vez um pavão chamado Arlindo Eugênio Felisberto. Você não sabia que os bichos 

têm nome? Pois fique sabendo que os bichos têm nome? Pois fique sabendo que os bichos 

também não sabem que as pessoas têm nome. A única diferença é que não são os pais, e sim, 

os próprios bichos que escolhem seus nomes. E o pavão Arlindo Eugênio Felisberto escolheu 

esse triplo nome para ele, porque se achava lindo, genial de tão inteligente e completamente 

feliz. Ele era o mais feliz dos bichos, porque sabia que era inteligente e lindo. 

Arlindo morava perto de um grande galinheiro, que deveria se chamar Aveiro, porque 

galinha era apenas um dos tipos de aves que moravam ali. Arlindo esperava que várias galinhas 

e outras aves estivessem por perto para abrir sua cauda. Ele a abria bem devagar, pena por 

pena, e esse espetáculo produzia um som suave, elegante e melodioso: SVLUUUFFFFF. 

As galinhas e as outras aves não podiam aplaudir, porque as galinhas e as outras aves 

não têm mãos, mas elas faziam um alvoroço maior que uma grande salva de palmas, quando 

Arlindo terminava de abrir sua cauda e muito calmamente virava a cabeça para cá e para lá, 

fingindo que não sabia que o alvoroço tinha acontecido por sua causa. 

Um dia apareceu um filhote de cisne horroroso de tão feio e perguntou a Arlindo: 

- Será que sou seu filho? 

O pavão ficou surpreso com a pergunta que SVLUUUFFFF, abriu sem querer sua cauda. 

Vendo aquela maravilha, o filhote de cisne devia se mancar e seguir seu caminho, mas ele disse: 

- Que cauda bonita o senhor tem! Tomara que eu seja seu filho! Será que eu sou seu filho? 

Sou? 

Arlindo Eugênio Felisberto passou de surpreso a indignado, pelo fato de um bicho tão sem 

charme, sem elegância e principalmente sem beleza ter a ideia infame de que poderia ser filho 

dele. Mas logo teve um ataque de riso, porque a ideia era mais do que infame; era ridícula, 

patética e muito engraçada. E tanto riu e gargalhou que não conseguiu dizer nada para o filhote 

de cisne, que se afastou cabisbaixo, como se já tivesse sido mal recebido por vários outros 

candidatos a pais. 

Arlindo não ficou morando ali por muito tempo. Algumas semanas depois desse encontro, 

que ainda dava cócegas nele e o fazia rir sozinho, um outro tipo de bípede assistiu ao 

SVLUUUFFFF, o espetáculo da abertura de cauda. Um bípede humano, que naquele mesmo dia 

catou Arlindo, enfiou num engradado e o levou para longe. No caminho o pavão tremia de medo, 

porque tinha ouvido falar de aves que viravam almoço e jantar dos humanos. Mas quando chegou 

em sua nova residência, já pôde conversar com alguns dos novos vizinhos e ficou sabendo que 



ali viviam muitos bichos, de todos os tipos, e que muitos bípedes humanos passeavam por ali. 

Esses visitantes comiam coisas de cheiro muito forte, alimentavam os moradores quando os 

guardas não estavam olhando e admiravam o tamanho, os dentes, a pele, as plumas, a força e 

a beleza dos bichos de todos os tipos. Arlindo Eugênio Felisberto sorriu e disse para si mesmo: 

- Gostei! Eu posso continuar sendo feliz aqui! 

Arlindo foi, até o fim de sua vida, uma das grandes atrações desse local, e o alvoroço era 

sempre grande quando ele abria sua cauda, com um suave, elegante e melodioso 

SVLUUUFFFF. 

FFFIIIMMMMMMMMM. 

SOUZA, Flavio de. Que história é essa? 2. Ed. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2000. 

P.12-13. 

 

ATIVIDADES: 

 

1) Consulte o dicionário para saber o(s) significado(s) das seguintes palavras: 

 

a) alvoroço : _____________________________________________________________ 

b) indignado: ____________________________________________________________ 

c) infame: _______________________________________________________________ 

d) patética: ______________________________________________________________ 

e) gargalhou: ____________________________________________________________ 

f) cabisbaixo: ____________________________________________________________ 

g) bípede: ______________________________________________________________ 

 

2) Que outras palavras do texto você não conhece? Identifique-as e procure o significado de 

cada uma delas no dicionário. Escreva-as nas linhas a seguir. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3) Que expressão do texto indica que vai ser contada uma história? 

_________________________________________________________________ 

 

4) Qual a relação entre o nome do personagem – Arlindo Eugênio Felisberto – e suas 

características? 



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5) Pelas atitudes de Arlindo, como ele era? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6) Em quais espaços físicos a história ocorre? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7) Ao lermos o 1º parágrafo desse texto, percebemos que o autor faz referência a um 

personagem de uma história clássica. Quem é esse personagem e à qual história 

pertence? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

8) Com que intenção o autor escreveu SVLUUUFFFF? Que nome esse recurso de 

linguagem recebe? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Análise e reflexão... 

Falando em bicho... o que será que está acontecendo com o Grilo? Leia o poema abaixo e 

descubra qual é o problema dele: 

 

 

Grilo grilado 
 
 



No fundo 
Não ilude. 
É só reparar 
Em sua atitude 
Pra se desconfiar. 
 
O grilo 
Coitado 
Anda grilado 
E quer um analista 
E quer um doutor 
 
Seu grilo 
Eu sei: 
O seu grilo 
É um grilo 
De amor. 
 
  

O grilo coitado 
Anda grilado. 
E eu sei 
O que há. 
 
Salta pra aqui 
Salta pra ali 
Cri-cri pra cá 
Cri-cri pra lá. 
 
O grilo 
Coitado 
Anda grilado 
E não  quer contar. 
 
 
 
 
 

JOSÉ, Elias. Um pouco de tudo: de bichos, de gente, de flores. São Paulo: Paulus, 1982. 
P.21. 

 
1) O poeta brinca com um vocábulo que apresenta mais de um sentido já no título do poema. 

 
a) Quais os significados que a palavra “grilo” tem no texto? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



b) Cite um trecho do texto com o sentido 1 e outro com o sentido 2: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

c) De que modo ficamos sabendo quando é um sentido ou outro? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Os significados das palavras... 
 
2) Que significados a palavra “grilo” tem no texto? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

3) Leia o texto: 
 

Minhocas na cabeça 
 
- Seu doutor, estou grilado, meu pé está formigando. 

É algo grave ou estou procurando sarna pra me coçar? 

- Já lhe digo o que é: tire as minhocas da cabeça, é só um bicho-de-pé. 

 

OLIVEIRA, Marcelo R.L. Nós eos bichos. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2001. 
 

a) Como você viu, o texto brinca com o sentido figurado de algumas expressões. Quais são 

elas?   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) O que essas expressões significam? 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
c) O que há de comum entre as palavras que formam essas expressões? 

figurado. Qual o bicho mencionado no texto em sentido não figurado? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Dependendo do gênero textual, não é muito apropriado repetir palavras sem necessidade. Aliás, 

essa é uma das utilidades do dicionário: encontrar sinônimos para evitar as repetições 

desnecessárias. 

 

1) O texto a seguir tem uma repetição que pode ser evitada: 

 
 
 
 

XII FIG tem altos e baixos 

 

O XII Festival de Inverno de Garanhuns teve seus altos e baixos. A parte positiva ficou pelas 

ótimas apresentações na Esplanada Guadalajara dos fantásticos Quinteto Violado, Cidade 

Negra e Roupa Nova. [...] Milhares de pessoas simplesmente adotaram o Parque e prestigiaram-

no em suas variadas atrações. O circo, a dança, a pirâmide, a música alternativa, todos juntos, 

em seus variados estilos, atraíram pessoas das mais variadas cidades. 

XII FG tem altos e baixos.  A Gazeta, Garanhuns (PE). 1 ago.2002. 

 

a) Que palavra está repetida nesse texto? 

_______________________________________________________________________ 

 

b) Que sinônimo podem ser usadas para evitar essa repetição? 



____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

2) O poema é um dos gêneros textuais que tem “permissão” para abusar das repetições. Aliás, 

esse é um dos recursos mais utilizados pelos poetas para dar emoção em seus textos. Leia o 

poema a seguir e confira: 

 

Ou Isto ou Aquilo 
 
Ou se tem chuva e não se tem sol 
ou se tem sol e não se tem chuva! 
 
Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 
 
Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 
 
É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo em dois lugares! 
 
Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 
ou compro o doce e gasto o dinheiro. 
 
Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 
e vivo escolhendo o dia inteiro! 
 
Não sei se brinco, não sei se estudo, 
se saio correndo ou fico tranqüilo. 
 
Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo. 
 

                                                                                               
MEIRELES, Cecília. Ou isto ou aquilo. Rio da janeiro: Nova Fronteira, 1996. 

 

a) Do que fala o poema? 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b) Que palavra aparece no poema para indicar mais de uma opção? 



____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

c) Você diria que esse poema foi feito com base em palavras sinônimas ou antônimas? Explique 

e dê exemplos: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

d) Por que as repetições usadas no poema não causaram cansaço ao leitor? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISÃO DE GEOGRAFIA 
 

1) Meu Brasil Brasileiro. Pinte cada região de uma cor. 

 



 

2) Observe as linhas imaginárias e faça o que for solicitado. 

 

 

 

 Escreva o nome dos cinco principais paralelos 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________ 



 

 Escreva o nome do principal meridiano 

 

 _______________________________________________________________ 

 
3) Pinte corretamente as Zonas térmicas na imagem a seguir e explique a incidência do sol 

em cada uma delas. 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________ 

 

4) Veja as coordenadas Geográficas 



 

Para que servem as coordenadas Geográficas? 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5) Resolva com atenção. 

 

 

 

 

6) Vamos brincar... Naval no mar... terrestre em terra... 



 

 

 

7) Complete com letra de forma. 

 

 
 
 
 

 

 



1) Pinte com capricho. 

 

 

 

2) Leia e responda após consultar o seu material. 

 

 

  Relacione as colunas considerando as sub-regiões do Nordeste brasileiro. 
 

 



1 - Meio Norte 

 

2 – Sertão 

 

3 – Agreste 

 

4 - Zona da Mata 

(__) Maior extensão, predomínio do clima semiárido e vegetação de 

caatinga; tem pecuária extensiva e agricultura tradicional. 

(__) Clima úmido e quente, vegetação de mata de cocais; tem base 

econômica no extrativismo vegetal e agricultura comercial. 

(__) Características ambientais de transição, predomina a policultura 

comercial e pecuária leiteira. 

(__) Clima quente e úmido litorâneo, predominam as monoculturas 

comerciais, concentração econômica e demográfica. 

 

 

3) A população total do Nordeste é de aproximadamente 63.078.137 habitantes, 

conforme dados divulgados pelo IBGE. São 9 os estados que compõe essa Região, 

escreva-os a seguir acompanhados de suas respectivas capitais. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________ 

 

4) O Norte é a maior Região do Brasil com extensão de 3.853.327.2 quilômetros 

quadrados, o que corresponde a aproximadamente 45% da área total do país. Essa 

grande área é formada pelos seguintes estados e capitais. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________ 

 

5) Descubra de qual área do Nordeste se trata: 

 

          

 

            



 

  

      

 

 

         

 

6) Descubra o tipo de vegetação. 

 

             

 

 

        

 

 

               

 

 

7) Identifique os estados e escreva os nomes. 

 

 

8) Faça a associação com muita atenção. 

 



 

 

 

 

9) Pesquise e escreva o nome dos estados e capitais das demais Regiões Brasileiras. 

 

 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 



 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

 



1) Um rio muito importante: Rio São Francisco. 

 

 

a) Com aproximadamente 2,8 mil quilômetros de extensão, o Rio São Francisco percorre vários 

estados brasileiros, em especial os nordestinos. Marque a alternativa que indica o estado onde 

se localiza a nascente do Rio São Francisco. 

 

a) Minas Gerais. 

b) Bahia. 
c) Alagoas. 
d) Amazonas. 
e) Sergipe. 

 

b) O Rio São Francisco está presente em cinco estados brasileiros. Quais são essas 

unidades federativas por onde passam as águas do “Velho Chico”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

c) O Rio São Francisco, tem sua nascente na .................................................................... em 

................................................................ .Em seguida, ele percorre alguns estados nordestinos 

até a foz, na divisa entre ................................................................................ .  



 

d) O Rio São Francisco é chamado de rio de Integração Nacional, pois tem sua nascente 

no interior do Brasil e sua foz no Oceano Atlântico entre dois estados brasileiros. Em qual 

região e estado este rio nasce, e em qual região e estados está sua foz? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

e) Identifique no mapa a seguir:  

* a nascente do rio São Francisco 

* a foz do rio São Francisco 

* os estados por onde ele passa 

* As regiões que ele atravessa 

 

2) Os rios podem se formar através das chuvas, neves ou de uma fonte 

subterrânea. A nascente, a foz, leito e margens compõem um rio. 

 ASSOCIE corretamente as partes de um rio.  
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( 1 ) Nascente  

( 2 ) Foz  

( 3 ) Afluente  

 

(     ) Lugar onde o rio deságua em outro rio. 

 

 (     ) Lugar onde o rio nasce.  

 

(     ) Rio que deságua em outro rio. 

 

3) O território brasileiro possui uma grande variedade climática, pois, em virtude de 

sua grande extensão no sentido norte-sul, o país ocupa mais de uma zona 

climática.  

MARQUE a alternativa que indica as zonas climáticas que o Brasil abrange.  

 

( A ) Zona glacial antártica e Zona tropical. 

( B ) Zona temperada do norte e Zona temperada do Sul.  

( C ) Zona temperada do Sul e Zona Tropical.  

( D ) Zona glacial ártica e Zona temperada do norte. 

 

4) Analise a charge. 
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a) IDENTIFIQUE o principal recurso natural utilizado na fabricação do papel. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

b) CITE a origem desse material 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

5) Defina: 

a) Migração. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) Imigração.  

 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

c) Emigração.  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

6) Os rios são muito importantes para as cidades. 

Observe a ilustração e responda. 



                                          

 

COLÉGIO DINÂMICO 

 

 

a) Qual o nome do rio que deságua no mar? 

___________________________________________________________________ 

 

b)  Nomes dos rios afluentes acima. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

c) Identifique a parte do rio que aparece no numeral 1 

___________________________________________________________________ 

 

7) Explique com suas palavras: 

 

 Rios perenes ou permanentes –  

 ______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 Rios Temporários –  

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___ 
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REVISÃO DE HISTÓRIA 

 

REFRESCANDO A MEMÓRIA 

1) Observe a imagem e escreva um pequeno texto sobre o período da história do Brasil a 

que se refere. 

1500 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

1530 

 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1808 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

1822 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

1850 
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2) Explique com suas palavras cada uma das economias implantadas no Brasil, da mais 

antiga para a mais recente. 

 

 Extração do pau-Brasil –  

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 Grande produção nas lavouras de cana-de-açúcar –  

 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 Mineração –  

 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 Produção de café –  

 

 ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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1) Leia com atenção e realize o que for solicitado. 

 

 

 

 Em 1530, Martim Afonso de Souza deu início à agricultura da 

..................................................... no Brasil. 

 Construiu o primeiro ............................................. e introduziu a nana em ........................ 

. 

 Passou a ser a primeira riqueza da colônia.................................................. 

 O cultivo da cana desenvolveu-se principalmente em ............................................. 

 O cultivo da cana provocou o desenvolvimento da criação de ...................................... e o 

trabalho de ........................................................ . 

 O açúcar, nessa época, era tomado com o ....................................., servia de 

............................................................ . 

 A Holanda era responsável pelo ................................................ e 

................................................ do açúcar. 

2) Atenção a instrução. 
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3) Enigma – Decifre o enigma e descubra o nome de um grande navegador português. 
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1) A Independência do Brasil. 
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2) Consulte sua apostila – página 98 e 99 e escreva sobre as transformações no Brasil do 

século XIX. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3) A partir das imagens a seguir, faça um texto sobre a escravidão no Brasil. 

 

           

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) Caminho para a liberdade... 

 Lei Eusébio de Queiroz – 1850 
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 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 Lei do Ventre Livre – 1871 

 

 

 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Lei do Sexagenário – 1885 

 

 

 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 Lei Áurea – 1888 

 

 

 

 _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 


