
 

 
 

 

OLÁ QUERIDO (A)  ALUNO (A),  
QUE ALEGRIA CONHECER VOCÊ! 

 
 

ESTAMOS COMEÇANDO O ANO DE 2021 E AGORA VOCÊ 
FAZ PARTE DO 5º ANO. 

 
 INICIAMOS AS AULAS DE FORMA DIFERENTE, CADA UM NA 
SUA CASA, MAS LOGO, PODEREMOS NOS ENCONTRAR, LÁ 

NA ESCOLA. 
 

FAMÍLIAS, CONTAMOS NOVAMENTE COM A PARCERIA DE 
VOCÊS. 

  
 E PARA COMEÇARMOS É SEMPRE BOM RELEMBRAR AS 

MEDIDAS DE PREVENÇÃO: 
 

• LAVAR AS MÃOS SEMPRE, COM ÁGUA E SABÃO. 

• USAR A MÁSCARA, TAMPANDO O NARIZ E BOCA. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 1  
Leia os textos abaixo: 
 
Texto 1 

Preparação do banho do gato 
Acostume o seu gato com o banho desde pequeno. 

Assim, o processo será mais agradável para você e para ele. 
Se ele não for acostumado desde pequeno, o nível de estresse 
do seu gato (e seu também) pode ser extremamente grande, 
sendo possível que seu gato chore, grite e arranhe para sair 
da banheira. Por essa razão, use uma camiseta de manga 
comprida para prevenir arranhões. Antes de lavar o seu gato, 
deixe o shampoo, as escovas e as toalhas ao seu alcance. 
Sempre use um ralo para não entupir os canos da sua casa 
com pelos. É muito importante que você cuide melhor de seu 
animal, que você entenda o comportamento felino.  
Disponível em: . Acesso em: 17 jul. 2013. *Adaptado: Reforma Ortográfica. 

 
Texto 2 
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1.Esses dois textos mostram  

A) a forma correta de dar banho nos gatos.  

B) a importância de dar banho em seu gato.  

C) o comportamento dos gatos na hora do banho.  

D) o produto correto para usar no banho dos gatos.  

 

2. O Texto 1 foi escrito para 

 A) apresentar uma opinião.  

 B) contar uma história. 

 C) descrever um animal.  

 D) ensinar uma tarefa. 

 

Questão 2 

 
O GALO QUE LOGROU A RAPOSA 

 

Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação da 

raposa, empoleirou-se numa árvore. A raposa, desapontada, 

murmurou consigo: “deixe estar, seu malandro, que já te 

curo! …”. E em voz alta disse: 

     – Amigo, venho contar uma grande novidade: acabou-se a 

guerra entre os animais. O lobo e o cordeiro, os gaviões e os 

pintinhos, a onça e o veado, a raposa e as galinhas, todos os  
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bichos andam agora aos beijos como namorados. Desça, 

desse poleiro e venha receber o meu abraço de paz e amor. 

(...) 

 

a) Você acredita que seja possível entender o contexto 

das palavras pelo contexto da história? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

b) Volte ao texto e escreva o que acredita que possa 
significar: 
 

 
Matreiro___________________________________________

__________________________________________________ 
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Empoleirou_________________________________________

__________________________________________________ 

 

Desapontada_______________________________________

__________________________________________________ 

 

Murmurou_________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

Malandro______________________________________________

______________________________________________________ 

 
 
Questão 3 
 

A professora do 4º ano estava lendo uma reportagem na 

seção de conteúdos para um mundo melhor de um jornal 

digital e resolveu tomar nota de algumas informações para 

conversar com seus estudantes posteriormente. Ela organizou 

os pontos mais curiosos e escreveu em forma de verbetes de 

curiosidades. 
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Você sabia que... 

Você sabia que... 

...alguns plásticos demoram até 500 anos para se 

decompor? Por isso, todos os brinquedos fábricados com 

plásticos no mundo ainda estão entre nós. 

...nós COMEMOS plástico? Muitas pessoas consomem o 

equivalente a um cartão de crédito por semana em 

microplásticos que estão presentes na água e na comida. 

...quase todos os brinquedos são do mesmo material? 

Isso mesmo, 90% dos brinquedos fabricados são de plásticos. 

...o plástico pode causar mal à saúde? A exposição 

excessiva aos produtos químicos usados para amolecer o 

plástico na produção de brinquedos pode causar problemas 

de saúde. 

...nem todas as crianças tem brinquedos? Cerca de 20 

milhões de crianças brasileiras não tem acesso a brinquedos. 

...não apenas os brinquedos são produzidos com 

plásticos, suas embalagens também? Uma boneca famosa 

tem de 7 a 80 camadas de plásticos em sua embalagem! 
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Agora, releia os verbetes acima e responda as questões a 

seguir: 

 

a) Para que servem esses verbetes? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________             

           

 

b) O que há em comum entre a maneira que começam e 

terminam os parágrafos? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________             
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4 . Leia o texto abaixo: 
 

 
 
 Nesse texto, o gatinho se levantou da cama para  
 
A) abaixar o volume da música.  

B) atender a campainha da porta.  

C) desligar o telefone.  

D) procurar por comida. 
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Questão 5 
 
Chinchila 
 
 

Chinchila é o nome genérico 

dos mamíferos roedores da família 

Chinchillidae, nativa dos Andes da 

América do Sul. A pelagem da 

chinchila é cerca de 30 vezes mais 

suave que o cabelo humano e muito 

densa, com 20.000 pelos por 

centímetro quadrado. Essa densidade capilar impede, por 

exemplo, que estes animais sejam infestados por pulgas, que 

não conseguem sobreviver na sua pelagem. Por isso, o seu 

pelo não pode ser molhado. Elas próprias tomam banho de 

areia.  

São animais muito ativos e precisam fazer exercício 

regularmente. Como também gostam de explorar, observar e 

ouvir sons, deve ser solta, em casa ou num sítio fechado. 

Também são muito sociáveis e por isso não devem ter uma 

vida solitária.  
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As chinchilas foram descobertas no século XVI e, desde 

logo, caçadas por causa da pele. No início do século XX, eram 

já bastante raras e, em 1923, o biólogo Mathias Chapman 

trouxe os últimos 11 exemplares para os EUA. A descendência 

desses casais salvou a chinchila da extinção e, desde os anos 

60, ela é um animal de estimação relativamente popular.  

 

Disponível em: Acesso em: 18 out. 2019. 

 

Responda. 

O texto acima tem por finalidade  

A) discutir uma decisão.  

B) contestar uma informação.  

C) criticar um comportamento.  

D) informar sobre um mamífero 
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MATEMÁTICA 
 

Questão 1 
 

Observe, na tabela abaixo, a capacidade máxima das quatro 

salas de um cinema. 

Sala do cinema  Quantidade de pessoas 

Sala 1 363 

Sala 2 312 

Sala 3 265 

Sala 4 250 

 
De acordo com essa tabela, quantas pessoas cabem, no 

máximo, na sala 3 desse cinema?  

 

A) 363  

B) 312  

C) 265  

D) 250 

 

Questão 2 
 

As viagens de trem expresso acontecem aos sábados, e a 

saída da estação da luz acontece às 8h30. No mês de maio de 

2021, há cinco sábados. Se as viagens voltarem a acontecer,  
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considerando que em cada viagem podem ser transportados 

80 passageiros, quantos passageiros poderão usufruir desse 

passeio no mês de maio de 2021? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
há cinco sábados. Se as viagens voltarem a acontecer,  

 
 

 
 

Questão 3 
 
Sabendo que o valor de um algarismo depende de sua posição 

no número, dê o valor absoluto e valor relativo do algarismo 5 

em cada número: 

12 

Registre como você pensou 



 

 
 

Siga o exemplo:  

 
 

Valor absoluto  Valor relativo 

3.560 5 500 

5.967   

356.876   

985.346   

4500   

 
Questão 4 

Observe abaixo a disposição das peças no tabuleiro de xadrez 

durante uma partida 
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Qual é a peça do jogo localizada na posição (L,5) desse 

tabuleiro?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 5 
 

 A professora Simone fez uma pesquisa com os alunos sobre 

os livros mais lidos por eles quando cursavam o 3º ano. Os 

dados obtidos foram organizados e apresentados no gráfico 

mostrado a seguir: 
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De acordo com o gráfico, qual dos títulos obteve exatamente 

30 votos?  

a) Um chapéu sem pé nem cabeça                                          

a) Um chapéu sem pé nem cabeça                                          

b) O cachorrinho Samba  

c) Giros contos de encantar 

d) A vida secreta das formigas 

 

Questão 6  

Observe a sequência numérica elaborada por José Roberto. 

Ele manteve um padrão na construção e derrubou tinta nos 

dois últimos números. 

 

 
Quais são, respectivamente, esses dois números?  
 

a) 567 e 587   

b) 487 e 507  

c) 447 e 427  

d) 427 e 447 
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