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                     MÓDULO IMPRESSO 5- JULHO- 5ºano 

 Leia a tirinha com atenção! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) De acordo com o texto, a filha acha que os gafanhotos vão comê-la porque: 
a) se parece com uma planta. 
b) sua mãe diz que ela é uma florzinha. 
c) é uma cobra pequena. 
2) No 3º quadrinho, as palavras: Leloca, cobras e plantas são na ordem em que 

aparecem escritas, substantivos: 
a) comum, próprio, coletivo. 
b) próprio, comum, coletivo. 
c) próprio, comum, comum. 
3) Qual a opção em que todos os substantivos são próprios? 
a) Senhora, século 
b) Leloca, Zona Oeste 
c) plantas, gafanhotos 
4- Vamos movimentar o corpo?  
Bambolê, um jeito de brincar! 

 Recursos: Bambolê 

 Objetivo: Diversão e treino de coordenação. 

 Se você não tiver um, pode adaptar com um pedaço de borracha, é só unir as duas 
pontas.   

Amarelinha 

 Recursos: riscar uma amarelinha no chão.        

 Objetivo: Diversão e equilíbrio. 
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Criando uma história... 

Crie uma história e complete as frases da maneira que desejar.  Seja criativo e abuse da sua 

imaginação.  

 

 
 
 
 
Era uma vez____________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
que vivia ______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Todos achavam_________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Até que um dia _________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Então _________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
E assim todos___________________________________________________ 

 Leia o texto abaixo. 

 
 

 Agora que leu o texto responda ou dê o que se pede: 
a) Qual o gênero do texto? _______________________________ 
b) Do que fala a música? _________________________________ 
c)  Você gosta de festa junina? Explique. ____________________________________ 
 

d) O que tem numa festa junina? __________________________________________ 
e) Retire do texto: 

 uma palavra oxítona____________________ 

 uma paroxítona _______________________ 
 Escreva frases: 
a) Exclamativa- _______________________________________________________ 
b) Interrogativa- _______________________________________________________ 
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1-Resolva os problemas: 
a) Ganho R$ 480,00. Papai ganha o dobro do que eu ganho. Quanto papai ganha? 

Cálculo                                                                           Resposta 

 

b) Mara tem 140 selos. Sueli tem o quíntuplo de Mara mais 42. Quantos selos Sueli tem? 

Cálculo                                                                         Resposta 

 

2-  Saresp)- Resolvendo a operação    5729 + 376 obteremos como resultado: 

 a ) 5 109 
 b ) 5 111 
 c ) 6 105 
 d ) 6 111 
 e ) 6 110                                                                      
3- Agora, determine: 

a) o dobro de 48 = ______ 

b) o triplo de 56 = ______ 

c) o quádruplo de 128 = _____ 

d) o quíntuplo de 130 = ______ 

4-  Sr. João vende frutas na feira. Todos os dias ele anota o que vendeu. Observe e 

responda: 

a) Que fruta ele vendeu mais na segunda? 
b) Qual fruta ele vendeu menos no sábado? 
c) Que frutas ele não vendeu no sábado? 
d) Que dia e qual fruta ele vendeu mais? 
e) Quantas bananas ele vendeu a mais 
 que melancias? 
f) Quantas maçãs Sr. João vendeu  
a menos que as laranjas? 
g) Qual o total de maçãs e bananas vendidas? 

5- Resolva as expressões numéricas. 

 a) 2x65+3x25 =      
 b)4x17+5x3=     
 c)30x47+80x4 =  
        
Cálculos  
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