
 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

 
ROTEIRO DA SEMANA – 23/03 a 31/03 - 5º ANO 

 

Instruções:  

 

1- Realize as atividades, seguindo as sequências das disciplinas;  

2- As atividades deverão ser feitas no caderno;  

3- Não se esqueça de pular linhas entre uma questão e outra, fazer traçados com 

lápis de cor e escreva as respostas de forma completas com coerência e coesão;  

4- Capriche!!! É momento de estudar para sistematizar os conteúdos.  

5- No final da quarentena, realizaremos  a correção em sala de aula.  
 

Seguem as atividades para serem realizadas de acordo com o horário das 

disciplinas:  

 

História  A SOCIEDADE EGÍPCIA 

 

Língua Portuguesa 

 Interpretação de texto em quadrinhos. 

 Pronomes pessoais. 

 Interpretação de textos e termos da oração. 

 

Literatura 

 As Viagens de Gulliver - Historia completa -

Desenho animado infantil com Os Amiguinhos 

 Endereço: 

https://www.youtube.com/watch?v=PAGipxN5LV4 

 Resolver a ficha literária.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAGipxN5LV4


 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
ATIVIDADE: INTERPRETAÇÃO DE TEXTO EM 
QUADRINHOS.  

5º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

LEIA a história em quadrinhos para saber  quem foi o personagem que venceu um 

certo concurso e o que ele sentiu ao conquistar a vitória. 

 

GLOSSÁRIO:  Almejado – desejado, ansiado.              Magnífico - excelente 

1. RESOLVA as questões. 

a) Qual o personagem que venceu o concurso da história? O que ele sentiu ao 

conquistar essa vitória? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Por que Cascão construiu um guarda-chuva com pecinhas de montar? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Em sua opinião, que inventos geniais há no mundo à sua volta? Você sabe 

quem os inventou?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Quem é o personagem principal dos quadrinhos? Como você descobriu? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Que função desempenha o único personagem adulto da história? 



2. ASSINALE a afirmação verdadeira de acordo com a história lida. 
 

 Cascão participou do concurso disposto a conquistar o primeiro 

lugar.  

 Por acaso, Cascão passou pelo lugar onde se realizava o concurso 

e parou para assistí-lo. 

 Cascão foi convidado para assistir ao concurso de pecinhas de 

montar. 

 Ao passar pelo lugar onde se realizava um concurso, Cascão 

resolveu concorrer para conquistar a vitória. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) OBSERVE todos os detalhes destas ilustrações do cascão. 

                           

a) REESCREVA o que aconteceu nesse trecho da história. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Repare nos movimentos, na expressão e na fala do juiz no penúltimo quadrinho 

da história e RESPONDA. 

a) Em sua opinião, o que ele está pensando? JUSTIFIQUE sua resposta. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) OBSERVE as expressões dos personagens no último quadrinho da história e 

escreva que sentimentos demonstram: 

 Cascão: ______________________________________________________  
 

 O  juiz do concurso: ____________________________________________  
 

 O  perdedor do primeiro lugar: _____________________________________ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. COMPLETE a frase que expressa sua opinião sobre o final da história. 

 

a) Eu acho que o Cascão foi esperto porque _______________________________ 

 

b) Eu acho que o Cascão não foi esperto porque ___________________________  

 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: PRONOMES PESSOAIS.  

5º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

LEIA com atenção o quadro dos pronomes pessoais.  

PRONOMES 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. COMPLETE as frases com pronomes pessoais do caso reto: 

a) _________ admiro a serra do mar. 

b) _________ admiras a serra do mar. 

c) _________ admira a serra do mar. 

d) _________ admira a serra do mar. 

e)_________ admiramos a serra do mar. 

f)_________ admirais a serra do mar. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. REESCREVA as frases trocando o nome destacado por pronomes: 

a)    O cacique era o líder. _____________________________________________  

b)    Os pássaros voam. _______________________________________________ 

c)    As flores murcharam. _____________________________________________ 

d)    Vitória amava o sol. _______________________________________________ 

e)    As crianças correm. ______________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5. COMPLETE as frases a seguir com MAS ou MAIS: 
a)    Tenho _____ amigos que você. 

b)    Pesquisei bastante, ______ não achei nada sobre esse assunto. 

c)    Este ano estou _____ dedicado aos estudos. 

d)    Divirta-se, _____ antes cumpra com suas obrigações. 

e)    Este é o terno _____ caro da loja. 

f)     Ele estudou muito, _____ não foi bem na prova. 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENSINO FUNDAMENTAL I 
ATIVIDADE: INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS E 

TERMOS DA ORAÇÃO. 

5º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

 

LEIA os textos propostos nas atividades.  

TEXTO I 

 Ela era sardenta e de cabelos excessivamente 

crespos, meio arruivados. Mas  possuía o que 

qualquer criança devoradora de histórias gostaria de 

ter: um pai dono de livraria. 

 Pouco aproveitava. E nós menos ainda: até 

para aniversário, em vez de nos presentear com pelo 

menos um livrinho barato, ela nos entregava, em 

mãos, um cartão-postal da loja do pai. Ainda por cima 

era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos. 

 Mas que talento tinha para a crueldade! 

 Chupava balas com barulho, sem oferecer. 

Como essa menina vingativa nos odiava! Nós que éramos tão amigas e ela sempre 

com atitudes indevidas! Comigo exerceu com calma a sua vingança. Na minha 

ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia: continuava a 

implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. 

 Até que um dia, começou a exercer sobre mim uma tortura. 

 Informou-me que possuía Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. 

 Era um livro grosso, meu Deus! Era um livro para se ficar vivendo com ele, 

comendo-o, dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disse-me que 

eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. 

 No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Não me mandou 

entrar. 

 Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a 

outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Desapontada, saí 

devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na 

rua a andar pulando. Esse era o meu modo estranho de andar pelas ruas de 

Recife. 

 Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. 

 



 Mas não ficou simplesmente nisso. No dia seguinte, lá estava eu à porta de 

sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma: — o 

livro ainda não está em meu poder, volte no dia seguinte. 

 E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo 

indefinido. 

 Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às 

vezes, ela dizia: — o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de 

manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, então comecei a sofrer. 

 Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo que não me 

emprestaria o livro, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a minha 

presença. 

 Pediu explicações a nós duas. 

 A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo o 

que acontecia. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com 

enorme surpresa exclamou: — mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem 

quis ler! 

 Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: — 

você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim, ela disse: "E você fica com o 

livro por quanto tempo quiser." Entendem? Valia mais do que me dar o livro: "pelo 

tempo que eu quisesse" é tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode 

querer. 

 Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada. Não, não saí pulando 

como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as 

duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Meu peito estava quente, meu coração 

pensativo. 

 Chegando em casa, comecei a ler. Li algumas linhas maravilhosas. 

 Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, 

levava-o para a escola, para todo lugar. Era meu companheiro. 

 Não era mais uma menina com um livro: era uma menina com o seu melhor 

amigo. 

LISPECTOR, Clarisse. Os melhores contos, 2. ed. São Paulo, 1998. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  DÊ o significado da expressão sublinhada em cada frase. 

a) A criança era uma devoradora de histórias. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) “... eu nem notava as humilhações a que era submetida.” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

2. FAÇA o que se pede. 

RELEIA o quarto parágrafo do texto e observe o sentido da palavra ânsia. 

PINTE, no quadro abaixo, o sentido da palavra ânsia. 

Náusea desejo enorme inquietação 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ASSINALE com um X o significado da palavra talento. 

   Mas que talento tinha para crueldade! 

(       ) capacidade     (      ) interesse      (       ) recusa 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. RESPONDA. 

“Pouco aproveitava. E nós menos ainda”. 

a) A quem se refere a expressão grifada na frase? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) “E nós menos ainda”. O que a colega de turma da autora não aproveitava? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ESCREVA: 

a) O nome da cidade onde se passa essa história: _________________________ 

b) Um título para o texto lido: __________________________________________  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. “Chupava balas com barulho, sem oferecer”. Essa atitude da menina pode 

ser considerada uma:  

(     ) amizade     (      ) provocação      (       ) obrigação 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 “Reinações de Narizinho” era um livro grosso, meu Deus, era um livro para 

se ficar vivendo com ele, comendo-o, dormindo-o. 

7. Qual é a alternativa que explica o que diz a autora no trecho acima? Assinale 

com X. 

 

 “Reinações de Narizinho” é o livro menos importante da literatura. 

 “Reinações de Narizinho” é um livro para ser lido em qualquer idade. 

 “Reinações de Narizinho” é um livro que encanta, que faz com que o leitor 

queira lê-lo e estar com ele a todo momento. 

 “Reinações de Narizinho” era livro para ser lido por toda família. 

 

 



8. LEIA a frase e responda: 

Comigo exerceu, com calma, a sua vingança. 

a)  Que vingança a menina exerceu sobre a autora? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) A autora somente poderia ler o livro “Reinações de Narizinho” se o conseguisse 

emprestado. Por quê? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 9. ESCREVA uma palavra que melhor caracterize cada personagem do texto. 

a) A menina, dona da livraria. _________________________________________  

b) A mãe da menina. _________________________________________________ 

c) Clarice Lispector, a narradora e autora__________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. “pelo tempo que quisesse” — valia mais do que me dar o livro. Por que 

essa fala da mãe agradou tanto a autora? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. “... era uma menina com o seu melhor amigo.” Qual era a relação da menina 

com o livro que o fez tornar o melhor amigo dela? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 TEXTO II 

 

a) De acordo com o texto acima, é importante ser um bom leitor? Por quê? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

b) Existe relação entre os TEXTOS I e II? JUSTIFIQUE. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Para quem não gosta de ler 

 A leitura deveria ser uma questão de saúde pública. Estudos realizados 

em vários países provaram que ela é um santo remédio para a cabeça: quem 

lê, tem uma velhice melhor. 

 No mundo cada vez mais competitivo, quem conhece mais, leva a 

melhor. O conhecimento passa pela leitura, pela capacidade de interpretar 

textos... 

 Sem leitura eficiente, não se escreve a própria história. 

Luiz Giffoni 



 

12. ESCREVA um parágrafo que expresse a ideia transmitida pela ilustração a 

seguir. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ANALISE o cartaz abaixo e resolva a questão proposta sobre ele. 

 

a) EXPLIQUE porque o fato de se ler para uma criança pode “mudar o mundo”.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. SEPARE os termos da oração.  

a) O livro esteve comigo ontem de tarde.  

 Sujeito: _________________________________________________________  

Verbo: __________________________________________________________  

Predicado: _______________________________________________________  

b) O conhecimento passa pela leitura. 

Sujeito: _________________________________________________________  

Verbo: __________________________________________________________  

Predicado: _______________________________________________________  



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

HISTÓRIA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: A SOCIEDADE EGÍPCIA 

5º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

  

A SOCIEDADE EGÍPCIA  

A civilização egípcia antiga desenvolveu-se no 

nordeste africano (margens do rio Nilo) entre 3200 

a.C. 

 Como a região é formada por um deserto (Saara), o rio Nilo ganhou uma 

extrema importância para os egípcios. O rio era utilizado como via de transporte 

(através de barcos) de mercadorias e pessoas. As águas do rio Nilo também eram 

utilizadas para beber, pescar e fertilizar as margens, nas épocas de cheias, 

favorecendo a agricultura. 

 A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura que era 

realizada, nas margens férteis do rio Nilo. Os egípcios também praticavam o 

comércio de mercadorias e o artesanato. Os trabalhadores rurais eram 

constantemente convocados pelo faraó para prestarem algum tipo de trabalho em 

obras públicas (canais de irrigação, pirâmides, templos, diques). 

 O Estado egípcio era comandado pelo faraó. O Faraó era considerado um 

deus. Faraó significa “ casa grande”. Era portanto, o senhor de uma grande família, 

o qual concentrou poder e passou a controlar várias aldeias e cidades. O faraó era 

associado a uma divindade especifica e, assim, acreditava-se que ele tinha 

poderes sobrenaturais. Sua função era administra todo o reino e comandar o 

exército. Por isso, o faraó contava com muitos os funcionários: 

 O vizir era responsável por aplicar a justiça, controlar a arrecadação de 

impostos e cuidar dos assuntos externos.   

 Os sacerdotes administravam os templos e os cultos religiosos. 

 Os escribas eram encarregados de registrar, por escrito, os impostos 

arrecadados, os resultados das atividades agrícolas, a quantidade de animais no 

reino, entre outras informações de Estado.  

A sociedade egípcia era composta, em sua maioria, de camponeses, 

responsáveis por cultivar a terra e cuidar dos animais. A maioria parte da colheita 

era dada ao faraó como pagamento de tributos. Nas cidades viviam os artesãos, 

que se dedicavam a ocupação como armeiros, barqueiros, pedreiros, carpinteiros e 

pintores.  



Tanto no campo quanto nas cidades havia escravos. Eles podiam desempenhar 

diversas ocupações que também eram realizadas por pessoas livres, como 

artesãos e camponeses. Em relação à população total, os escravos eram a 

minoria.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLVA às questões de acordo com o texto e os nossos estudos no livro de 

História.  

1. LEIA o texto abaixo e assinale com um X a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas: 

a) ”O Faraó era considerado um __________. Faraó significa “ __________ 

____________”. Era portanto o senhor de uma grande família, o qual concentrou 

poder e passou a controlar várias aldeias e cidades.”  

 Deus, casa pequena.   Casa, Deus grande.  

 Deus, mais velho.  Deus, casa grande. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Quais os cargos mais importantes no Egito Antigo? MARQUE com um X a 

alternativa correta.  

 O vizir, os sacerdotes e os 

quizares.   

  O vizir, os sacerdotes e os 

escribas.  

 Os escribas, o vizir e os 

quizares.       

 O vizir, o faraó e os escribas.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. RESPONDA:  

a) Onde surgiu a civilização egípcia antiga? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

b) Sendo a região do Egito deserta, como a população local conseguiu sobreviver e 

se desenvolver? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Em que se baseava a economia Egípcia? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



4. LEIA os textos abaixo.  

(a) O Vizir era uma espécie de primeiro-ministro do faraó, era o mais importante 

funcionário do Estado. Ele presidia o tribunal da justiça, chefiava a polícia e os 

assuntos externos, e controlava a arrecadação de impostos de todo o império.  

(b) Os escribas estavam encarregados de administrar os templos e todos os 

serviços religiosos. Possuíam muitas terras e milhares de pessoas trabalhavam 

para eles. 

 (c) Os sacerdotes se destacavam, porque sabiam ler e escrever. Registravam os 

impostos arrecadados, faziam o censo da população, dos animais e das colheitas.   

 ASSINALE a alternativa correta. 

 
Todas as afirmações estão 
corretas. 

  
 

Somente a letra B está 
correta. 

 

 

Somente a letra A está correta.            
 

 

Somente a letra C está 
correta. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A maior parte da população do Egito era constituída por:  

 

 

Camponeses.   
   

Sacerdotes. 

 

 

Faraós.                                
 Altos funcionários do 

Estado. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ESCREVA o nome dos integrantes da sociedade egípcia: 
  
a) ___________ : responsáveis pelo culto religioso no Egito Antigo. 
  
b) ___________: governaram o Egito com autoridade máxima. 
  
c) ___________: responsáveis pelo trabalho na agricultura. 
 
d) ___________: responsáveis pelo controle da colheita e contagem da população. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

7. Por que os egípcios mumificavam e colocavam os corpos dos faraós em 
pirâmides? 
 

  Com o objetivo de conservar o corpo do faraó para uma vida após a morte, 
como dizia a religião egípcia. 
 

 Com o propósito de conservar o corpo do faraó para futuras gerações 
estudarem Medicina. 
 

 Para que os egípcios pudessem transformar a pirâmide num museu histórico. 
 

 Para que o corpo pudesse descansar em paz, pois os egípcios não 
acreditavam na vida após a morte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



8. LEIA o texto:  

 

 a) De acordo com o texto é verdadeiro afirmar que: 

 

 

Os egípcios acreditavam em apenas um deus. 

 

 

Os egípcios só conheciam explicações científicas para os 
fenômenos da natureza. 

 
O povo do Egito Antigo não acreditava na influência dos deuses em 
suas vidas. 
 

 
Os egípcios atribuíam aos deuses a ocorrência de fenômenos da 
natureza. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9. OBSERVE a figura em forma de meia-lua no mapa abaixo. ESCREVA o que 

você já aprendeu sobre ela. CONSULTE o seu livro de história. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Osíris veio ao Egito acompanhado de sua irmã-esposa Ísis. Criou o 

húmus, lodo fértil existente no leito do rio Nilo. Ensinou os homens a 

agricultura e a metalurgia. Tornou a vida possível graças à vegetação, 

que trazia abundância e benefícios a seu povo.” 



 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO 

LITERATURA 

ENSINO FUNDAMENTAL I ATIVIDADE: A VIAGEM DE GULLIVER. 

5º ANO  (    ) SALA                         (    ) CASA 

PROFESSORA: GRAÇA PINHEIRO   DATA: ____/____/2020 

NOME:  
 

FICHA LITERÁRIA 

1. Título da história: ________________________________________________ 

2. RESPONDA: Você gostou da história?  

 
(       ) SIM             (        ) NÃO 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ESCREVA um breve resumo da história do livro. USE de 10 a 20 linhas.  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 


