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Atividade de Produção de Texto  Ensino Fundamental I | 5ª ano  

Para descrever uma cena, um objeto ou alguma coisa podemos usar um texto descritivo, pois  

através dele contamos as características e os detalhes, de forma que o leitor do texto, possa  

compreender da melhor forma possível aquela cena, objeto, lugar, pessoas entre outros itens. 

  

Observe a gravura e, descreva‐a, indicando os detalhes e curiosidades que ela possui.  Escreva 

um texto descritivo.   
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 
 

1) Utilize os símbolos do Sistema de Numeração Egípcio para representar os números abaixo. 

a) 53 = b) 208 =  

c) 1.554 =  d) 2.038 = 

e) 12.322 = f) 20.235 = 

g) 211.122 = h) 101.207 = 

i) 1.322.543 = j) 1.100.001 =  

 

2) Represente os números abaixo utilizando o Sistema de Numeração Romano. 

a) 35 = b) 28 =  

c) 154 =  d) 249 = 

e) 77 = f) 84 = 

g) 99 = h) 999 = 

i) 2.543 = j) 1.001 =  

 

3) Represente os números abaixo utilizando o nosso Sistema de Numeração. 

a) LX = b) CDLXIV =  

c) CCXXIV =  d) XLIV = 

e) LXXXIX = f) XCIX = 

g) CMXCIX = h) MCXCVII = 

i) MMMCCCXXXIII = j) MMXX =  

 

4) Responda as questões abaixo utilizando o Sistema de Numeração Romana. 

a) O dia em que você nasceu: ______________________________________________ 

b) O ano em que você nasceu: _____________________________________________ 

c) O ano em que estamos: ________________________________________________ 

d) O século em que estamos: ______________________________________________ 

e) O século em que seus pais nasceram: _____________________________________ 



 

Disciplina: Matemática Professor(a):   Fábio Sanches 
    

 Nome: _______________________________________________________________________ 
      

Série:  Turma:  Data:      
 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Represente o número formado por: 

a) 7 x 10.000 + 5 x 1.000 + 3 x 100 + 9 x 10 + 5 = _________________________________ 

b) 5 x 10.000 + 3 x 1.000 + 7 x 100 + 8 x 10 + 3 = _________________________________ 

c) 1 x 10.000 + 4 x 1.000 + 6 x 100 + 7 x 10 + 2 = _________________________________ 

d) 4 x 10.000 + 2 x 100 + 5 x 10 + 1 = _________________________________ 

e) 2 x 10.000 + 3 x 1.000 + 4 x 100 + 3 = _________________________________ 

 

2) Escreva por extenso os números abaixo: 

a) 9.835.314 = 

 

b) 12.357.935 = 

 

 

3) No número 12.845.973 qual algarismo representa: 

a) A ordem das unidades de milhar? __________________ 

b) A ordem das dezenas de milhar? ___________________ 

c) A ordem das unidades de milhão? __________________ 

d) A ordem das centenas simples? ____________________ 

A ordem das dezenas de milhar? _____________________ 

 

4) Decomponha os números abaixo: 

a) 12.722 = _________________________________________________________________________ 

b) 32.834 = _________________________________________________________________________ 

c) 73.756 = _________________________________________________________________________ 

d) 132.822 = ________________________________________________________________________ 

e) 2.647 = __________________________________________________________________________ 

 

5) No número 32.754.872 indique as classes e ordens de cada algarismo. 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Escreva os números a seguir usando somente palavras. 

a) 34.789 = 

 

b) 809.735 = 

 

c) 7.956 = 

 

d) 12.555.000 = 

 

e) 65.437 = 

 

f) 230.999. 309 = 

 

g) 3.456.987 = 

 

h) 9.706 =  

 

i) 34.680 = 

 

j) 876.344 = 

 

K) 1.934.500 = 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Componha os números a seguir. 

 CM DM UM Cm Dm Um C D U COMPOSIÇÃO 

a)  7 4 8 7 2 4 3 2  

b)    6 0 0 3 2 0  

c)      1 2 7 9  

d) 4 9 3 8 7 6 1 3 2  

e)   5 7 6 3 2 7 6  

f)    3 2 8 4 1 2  

 

2) Descubra os números que serão formados com os valores presentes em cada quadro e registre-os nos espaços. 

a) 3 unidades de milhão + 5 unidades + 7 centenas de milhar  

b) 2 unidades de milhão + 5 centenas de milhar + 3 dezenas de milhar + 2 dezenas  

c) 1 unidade de milhão + 3 dezenas de milhar + 3 unidades + 2 unidades de milhar  

d) 14 dezenas de milhão + 51 dezenas de milhar + 3 unidades de milhão  

e) 6 unidades de milhão + 8 centenas de milhar + 32 unidades de milhar  

 

3) Escreva a quantidade de classes e ordens que cada número possui 

 Número Classes e Ordens 

a) 74.872.432  

b) 600.320  

c) 1.279  

d) 493.876.132  

e) 5.763.276  

f) 328.412  

g) 5.837.932  

h) 999.999.999  

i) 1.239.567.890  

j) 9.876.543.210  
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Efetue as transformações abaixo. 

km hm dam m dm cm mm 

  900     

   3.000    

    20.000   

     400.000  

   5.000    

1       

 60      

 

2) Efetue as transformações abaixo. 

kg hg dag g dg cg mg 

  900     

      3.000.000 

    20.000   

 40      

   5.000    

1       

     600.000  

 

3) Efetue as transformações abaixo. 

kL hL daL L dL cL mL 

90       

 3      

  200     

   40.000    

    500.000   

     100.000  

      6.000.000 
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ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

1) Preencha a palavra cruzada abaixo. 

           1        

          2         

1) Significado de cm   3  4              

2) Significado de dam               5    

3) Significado de km        6           

4) Significado de dm                   

5) Significado de g                   

6) Significado de mm                   

7) Significado de hm   7                

                   

                   

                   

 

2) Preencha a cruzada abaixo com os valores corretamente. 

        a      

       b       

a) 100km em mm  c            

b) 1km em mm          e    

c) 2km em mm     f         

d) 10.000dm em dam              

e) 10kL em L    d          

f) 1kg em mg              

g)  1kL em mL  g            

 

3) Efetue as operações. 

a) 34m + 20cm = ___________________m 

b) 8m + 40m + 30cm = _________________cm 

c) 13cm + 50mm = ___________________ cm 

d) 35km + 3.000m = __________________km 
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Ciências 

1. Observe a imagem a seguir e, depois, responda à questão. 

 

De que forma os resíduos que produzimos no nosso dia a dia chegam aos oceanos e mares? Explique 
com base nos estudos feitos durante este bimestre. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. Sobre o descarte correto dos resíduos produzidos em diferentes locais, assinale a alternativa 
correta: 

a) Os resíduos produzidos por indústrias de aparelhos eletrônicos podem ser descartados no 

lixo comum. 

b) Os resíduos hospitalares devem ser esterilizados antes do descarte. 

c) Todo resíduo domiciliar pode ser descartado sem que haja necessidade de separação entre 

reciclável e não reciclável. 

d) Os resíduos produzidos por indústrias devem sempre ser esterilizados antes do descarte. 

3. O princípio dos 5Rs nos ajuda a mudar pequenos hábitos do cotidiano que muitas vezes passam 

despercebidos. Pensando nisso, cite um exemplo de atitude que podemos tomar para cada um 

dos princípios. 

a) Reduzir: __________________________________________________________ 

b) Reutilizar: ________________________________________________________ 

c) Reciclar: __________________________________________________________ 

d) Repensar: ________________________________________________________ 

e) Recusar: _________________________________________________________ 
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1. Nós brasileiros produzimos em média um quilo de resíduos por dia! Essa quantidade de resíduos 
indesejados vem aumentando com o passar dos anos. Por que você acha que produzimos tanto 
resíduos ultimamente? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

2. Assinale quais dos resíduos citados a seguir são considerados perigosos. 

(   ) Frutas em fase de apodrecimento. 

(   ) Lâmpadas fluorescentes. 

(   ) Frascos plásticos de álcool em gel. 

(   ) Fraldas. 

(   ) Guardanapo usado. 

(   ) Pilhas  baterias. 

(   ) Seringas usadas. 

3. Qual a importância de destinarmos o resíduo perigoso corretamente? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

4. Responda às alternativas a seguir ou complete-as quando necessário.  

Um exemplo de resíduo sólido que pode ser reutilizado indeterminadamente. 
___________________________________________. 

Qual o nome dado aos resíduos que se decompõem facilmente? 

____________________________________________. 

Qual é o nome dos resíduos que demoram muito tempo para se decompor? 

____________________________________________. 

Resíduo sólido que pode ser reciclado até sete vezes. 

__________________________________________. 

O resíduo descartado indiscriminadamente nos rios é levado até os 
________________________, o que compromete a vida nesse ecossistema. 

Resíduos sólidos jogando no ambiente causam ___________________________. 

Os organismos que decompõem a matéria orgânica são as ________________________ e os 
_______________________________. 
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1- A coleta seletiva consiste na coleta de resíduos separadamente, de acordo com 

sua constituição ou composição. Por isso, os cestos de lixo têm cores diferentes 

para indicar o tipo de material que deve ser depositado. Observe as cores dos 

cestos, identifique qual o resíduo de cada um e anote o nome na etiqueta do cesto 

o material correto.  

 

 

 

 

 

 

 

Orgânico – papel – perigoso – plástico – madeira – hospitalar – 

radioativo – vidro – metal 
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Geografia 

1. Observe o mapa abaixo.  

 

a) Faça um X nos estados que fazem limite com o estado de Minas Gerais. 

b) Com base no conceito de limite, qual informação sobre o Brasil é representada no mapa? 

 

 

 

 

2. Qual a diferença entre limite Natural e Artificial?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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1. Com o tempo, as cidades se modificam. Novas construções são feitas, como prédios 
modernos e ruas, mas algumas construções antigas são preservadas. Essas 
construções antigas ajudam a contar a história da cidade e têm grande valor artístico 
e arquitetônico. Observe a imagem a seguir.  

 

Palácio Rio Negro, Manaus (AM). 

O Palácio Rio Negro é um exemplo de: 

a) Construção rural. 

b) Monumento moderno. 

c) Patrimônio imaterial. 

d) Patrimônio histórico. 

2. Relacione a coluna da direita com a da esquerda.  

( 1 ) Fronteira terrestre (   ) Delimitada por meio de rios. 

( 2 ) Fronteira fluvial (   ) Delimitada pelos Oceano Atlântico. 

( 3 ) Fronteira marítima (   ) Delimitada por estrada, ruas, 
ferrovias etc. 
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1. Identifique o tipo de limite de acordo com suas características. 

 Limites 
________________________________ 

 Limites 
________________________________  

Limites usados para delimitar o fim e o 
início de um território e que não foram 
criados pelo ser humano. 
Exemplos: rios, mares e montanhas. 

Limites que foram criados pelo ser 
humano e que também servem para 
indicar o fim e o início de uma área. 
Exemplos: ruas, pontes, muros, cercas e 
linhas artificiais. 

 

2. Preencha os espaços abaixo com as palavras do quadro. 

                    Artificiais   linhas     países    limites naturais   rodovias  rios    
 

Os __________________________ nada mais são do que 

______________________ imaginárias que separam _____________________, 

estados e municípios. Existem os limites ________________________,  como 

___________________ e formas de relevo, e os limites ______________________, 

como cercas, ________________________ e ferrovias. 

3. Em qual estado do Brasil você vive? 

________________________________________________ 

4. O estado em que você vive faz limite com outros do Brasil? Quais? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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O Mapa do Brasil mostra a representação geográfica do país reunindo as capitais, estados 

e cidades que o compõem. O atual mapa político do Brasil contém 26 estados e o Distrito Federal. 

Está em vigência desde 1988, quando foi criado o Estado do Tocantins, a partir da divisão do território 

de Goiás. 

O Estado é, portanto, um conjunto de instituições públicas que administra um território, 

procurando atender os anseios e interesses de sua população. Dentre essas instituições, podemos 

citar as escolas, os hospitais públicos, os departamentos de política, o governo e muitas outras. 

Cidade entende-se o espaço urbano de um município delimitado por um perímetro urbano. 

Para ser considerada cidade, é preciso ter um número mínimo de habitantes e uma infraestrutura que 

atenda minimamente as condições dessa população, mesmo que essa cidade seja dependente de outras 

que se localizem próximas a ela. 

Município entende-se o espaço territorial político dentro de um estado ou unidade 

federativa, é o espaço administrado por uma prefeitura. O município possui a sua zona rural e a zona 

urbanizada. 

Um mesmo município pode ter várias cidades, também chamadas de distritos, de forma que 

o nome do município será o mesmo da cidade principal ou do distrito sede, e é nesse distrito que se 

encontra a administração ou prefeitura. 
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Atividade 

Observe o mapa do Brasil: 

 

 

1- Pinte de VERMELHO o Estado em que você mora. 

2- Pinte de LARANJA os estados que compõem a região em que se encontra seu 

Estado.  

3- Identifique no mapa os Estados das demais regiões e pinte com as seguintes cores: 

Nordeste (Amarelo), Norte (Verde), Sudeste (Azul) e Sul (Rosa).  
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4- Quantos Estados compõem a República Federativa do Brasil? 

________________________________________________________________________ 

 

5- Qual é a capital do Brasil? 

__________________________ _____________________________________________ 

 

6- Qual é a região que você mora? 

_______________________________________________________________________ 

 

7- Qual o nome do seu Estado? 

________________________________________________________________________ 

 

8- Qual o nome da Capital do seu Estado? 

_______________________________________________________________________ 

 

9- Quais os Estado que Fazem fronteira com o seu?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10- O Brasil é dividido em quantas regiões? Quais são elas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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História 

1-  Assinale as três alternativas que apresentam direitos contidos na 

Declaração dos Direitos Humanos.  

a) (   ) Todo ser humano tem direito à propriedade e à moradia. 

b) (    ) Todos têm direito de manifestar sua opinião, mesmo que a opinião seja 

contraria à lei vigente. 

c) (   ) Ninguém pode ser escravizado, torturado ou sofrer tratamento cruel e 

desumano. 

d) (   ) Todos possuem o direito ao lazer, a atividades culturais e ao pleno 

desenvolvimento de sua personalidade. 

e) (    ) Todos têm direito de trabalhar e, ao exercê-lo, perdem o direito ao lazer. 

 

2- Sobre a Declaração dos Direitos Do Homem e do Cidadão formulada na 

França em 1789, analise as afirmativas e coloque “V” se estiver verdadeira “F” 

se estiver falsa.  

e) (    ) Foi durante a luta do povo francês por seus direitos que foi elaborada a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão.  

f) (    ) A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tratava da cidadania.  

g) (    ) Ricos e pobres eram considerados cidadãos de acordo com o documento 

de 1789, desde que tivessem mais de 21 anos.  

h) (   ) Homens e mulheres tinham os mesmos direitos e deveres em todos os 

aspectos, inclusive políticos segundo a Declaração. 

 

3- O que é política?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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História 

 

1- Relacione as colunas de acordo com as características dos poderes.  

A) Legislativo B) Judiciário C) Executivo 

(   ) Encarregado da justiça 

(   ) Responsável por elaborar as leis. 

(   ) Poder que tem a responsabilidade de administrar as coisas públicas. 

(   )Exercido por assembleias formadas por representantes eleitos pelos cidadãos. 

(   ) Exercido por uma pessoa, que pode ser um presidente ou um monarca. 

 

2- Marque F para as afirmativas falsas e V para as verdadeiras.  

 

(      ) O Poder Judiciário é exercido pelos juízes.  

(      ) O Poder Legislativo tem a responsabilidade de elaborar leis que serão 

aprovadas pelo Poder Executivo.  

(      ) O Poder Executivo é exercido pelas assembleias.  

(      ) Ao Poder Judiciário compete julgar as ações ou situações que não estão de 

acordo com as leias elaboradas pelo Poder Legislativo e aprovadas pelo Poder 

Executivo.   

 

4-Qual o significado da sigla ONU?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5- Explique o que é uma constituição?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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História 

1- Marque a alternativa incorreta:  

a- O Poder Judiciário é exercido pelos juízes.  

b- O Poder Legislativo tem a responsabilidade de elaborar leis que serão aprovadas 

pelo Poder Executivo. 

c- O Poder Executivo é exercido pelas assembleias. 

d- Ao Poder Judiciário compete julgar as ações ou situações que não estão de 

acordo com as leis elaboradas pelo Poder Legislativo e aprovadas pelo Poder 

Executivo.  

 

 

2- Quem elaborou a primeira Constituição do Brasil e quando?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3- Escreva as diferenças entre as formas de governo considerada puras e 

impuras.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4- Marque a alternativa correta:  

a- A Monarquia o governo é exercido pelo presidente. 

b- Durante o Império no Brasil o imperador exercia o Poder Moderador e o Poder 

Executivo. 

c- A corrupção é uma forma natural de governo. 

d- No Brasil, a Constituição só existe a partir da República.  
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Língua Portuguesa  

As palavras com a terminação “ICE” fazem parte dos substantivos.  

As palavras com terminação “ISSE” fazem parte dos verbos.  

 

Complete as palavras com ICE ou ISSE e, depois,escreva-as ao lado. 
  

 

 
 
 
 

Velh___________  

Ser_____________  

Meigu__________  

Resit_________  

Chat__________  

Macaqu________  

Ment__________  

Color_________  

Maluqu_________  

Reflet__________  

Fug_________  

Crianc_______  

Proib________  

Coruj________  

Dorm________  

Repart_______  

Caduqu_______  

Caret_________  



 

Centro Educacional  

CONSTRUINDO O SABER 
NOME: ______________________________ DATA: ___/ ___/ ___ 

 

 

LínguaPortuguesa  

 

Complete as palavras com ISSE ou ICE e, depois, reescreva as palavras:  

D__________ : ______________________________ 

Tol________: _______________________________ 

Fer________: _______________________________ 

Lat________:_______________________________ 

Velh_______: ______________________________ 

Menin______: ______________________________ 

Caret_______: _____________________________ 

Maluqu_______: _____________________________ 

Confer________: _____________________________ 

Sacud_________: ____________________________ 

V_________: _______________________________ 

Part__________: ___________________________ 

Sorr__________: __________________________ 

Crianc__________: ________________________ 

Sa____________: _________________________ 

Peralt________: __________________________ 

Gulod________: __________________________ 

Dorm________: __________________________ 

Dirig________: ___________________________ 

Divert_______: ____________________________ 

Tagarel______: ____________________________ 
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Língua Portuguesa  

1- Nas frases abaixo, complete com tem, têm, vem ou vêm:  

a- A menina  _________ muito entusiasmo em aprender. 

b- Ela _________ tem um sapato igual ao seu.  

c - Nada disso, essas pessoas _______ que rever seus conceito.  

d - Eles não ________ competência para julgar.  

e- Então, ela __________ que pedir perdão pelo que disse!  

f- Algumas pessoas ________ esperança de um futuro melhor.  

g - O aluno _________ passaporte.  

h- As cartas _________ selo. 

i - Eles _________ mais cedo hoje. 

j - Ele _________ ao trabalho de carro.  

k - Ana e sua irmã ___________ ao clube.  

l- Maria __________  ao encontro de sua amiga. 

m- Os gatos ___________ só quando eu coloco a ração no pote.  

n - Os cachorros não __________ quando eu chamo. 

o - ________ somente quando precisa de algo.  

p- Não gostam de trânsito, por isso _________ fora do horário de pico.  

q- João ________ carregado de 

presentes.  
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Língua Portuguesa 

1- Assinale a alternativa em que o verbo vir está conjugado da forma correta.  

a- Elas não vem à festa. 

b- Ele não vem para o aniversário. 

c- Eles não veem ao baile. 

d- Ela não vêm para ver você. 

 

 

2- Para o uso correto do Vem ou Vêm, marque V para as alternativas 

verdadeiras e F para as falsas.  

(      ) Ele bem todos os dias visitar os avós.  

(      ) Eles vem de carro, por isso estão quase chegando.  

(      ) De onde vem aquele menino? 

(      ) Ele vêm de longe. 

(      ) Todos os alunos vem acompanhados das professoras.  

 

3- Complete corretamente as frases a seguir utilizando Tem ou Têm.  

a- A menina _____________ muito entusiasmo em aprender.  

b-  Ela __________ um sapato igual ao seu.  

c- Algumas pessoas __________ esperança de um futuro melhor.  

d- Eles não ______________ uma postura adequada na escola.  

e-  Ela _____________ que pedir desculpas ao professor.  
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Uso do Mal e Mau 

Vamos gravar na memória: Mal é contrário de bem.  

         Mau é contrário de bom. 

Complete com o contrário de mau ou mal.  

Hoje estou de ________________ com o mundo. 

Hum! Que _____________ humor! 

 

Complete com Mal ou Mau: 

a- Nosso negócio vai ____________, amigo.  

b- A música chama-se “Homem _____________”.  

c- Aquele menino é ______________.  

d- Um relógio trabalha_____________. 

e- O banho gelado fez _____________ a você. 

f- O ____________ aluno foi ___________na prova. 

g- O ____________ cliente paga ______________ as suas contas. 

h- Que _________ cheiro! 

i-  Hoje, estou passando muito ___________.  

j- Chapeuzinho Vermelho fugiu do lobo _________. 

k- Ele é muito ________, pois pratica o ___________. 

l- O _________ jamais vencerá o bem__________.  

m- Este é um homem muito _______________.  

 

2- Reescreva as frases, substituindo a palavra destacada por mau ou mal.  

a- O seu texto está bem escrito. 

________________________________________________________________________________ 

b- Marcos passa roupas meuito Bem.  

________________________________________________________________________________ 

c- Aquiles é um menino bom.  

________________________________________________________________________________ 
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Complete com Mais ou Mas.  
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4- Complete as frases com os pronomes do quadro abaixo. Preste atenção, 
pois nem todos os pronomes serão utilizados.   
 
 
 
 
 
a- Eu levo o meu cachorro comigo e ela leva o dela _____________.  
b- Estou querendo viajar. Quer vir ___________________? 
c- Eu ______________ lembro dele.  
d- Iremos por este caminho. Vocês não querem ir ______________________? 
e- Ele __________ chama Marcelo. 
f- Ela _________ entregou o embrulho. 
g- Sandro levou as crianças. Sandro levou- __________.  
 
5- Complete as frases abaixo com os pronomes possessivos do quadro.   
 
 
 
a- A calça da Amanda é azul, mas a ____________________ é amarela. 
b- ______________ olhos são azuis como o céu.  
c- Este prédio pertence à minha família. Ele é _______________________. 
d- ________________ mãe é muito gentil com seus amigos.  
e- ______________ crianças são muito engraçadas.  
 
6- Leia as frases abaixo e circule os pronomes possessivos.  
 
a- Eu usei minha escova de dente.  

b- Eles não estavam em suas casas. 

c- Conseguistes a vossa herança? 

d- Você gostou de sua escolha? 

e- Não sabes o teu nome? 

f- Visitamos a nossa avó.  

g- Minha mãe é muito batalhadora. 

h- O funcionário não entendeu minha pergunta. 

i- Meu caderno é mais colorido. 

j- Ouvi dizer que aquela casa deve ter seus 100 anos.  

 sua – nossas – minha – nosso – meus   

me – mim – comigo – lhe – te – se – lhes – as- si - consigo - conosco 


