
QUINTA-FEIRA 15- 04 - 2021     5º ANO 
MATEMÁTICA - 2 aulas    
 

1) Responda às questões, representando os números somente com algarismos.  

a) 25 dezenas de pessoas são quantas pessoas? ____________________________________ 

b) 14 centenas de aves são quantas aves?__________________________________________ 

c) 40 dezenas de milhar de árvores são quantas árvores?______________________________ 

d) 4 bilhões de estrelas são quantas estrelas?_______________________________________ 

 

2) Determine, com algarismos E por extenso, o valor do algarismo 3 em cada número. 

a) 6.931_____________________________________________________________________ 

b) 36.524____________________________________________________________________ 

c) 26.513____________________________________________________________________ 

d) 23.001____________________________________________________________________ 

e) 326.524___________________________________________________________________ 

f) 600.310____________________________________________________________________ 

 

3) Ordene os números dos vagões do menor para o maior. 

 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  
 

4 ) Pedro pensou em número que:  
-  Está entre 374.000 e 380.000; 

- Tem o 1 como último algarismos; 

- Na reta numérica está mais próximo de 374.000 que da 380.000. 

 

Qual foi o número em que Pedro pensou ? 

a) (  ) 379.621                                                  c) 374.261 

b) (  ) 373.999                                                  d) 378.621 

 

5 )  Observe a tabela e calcule mentalmente o que se pede. 

Telespectadores que assistiam ao programa Cante Bem. 

                 Ano  Número de pessoas  

2016                55.845 

2017                87.125 

2018               56.890 

- Qual é o número aproximado de pessoas que assistiram ao programa Cante Bem nesse 

período de três anos ? ________________________________________________________ 



ARTE - 1 aula  
O PONTO 

 
1) Leia as informações sobre o conteúdo a ser trabalhado, “o ponto”.  

 

Ele é o primeiro elemento importante para a produção artística. Todo artista usa o ponto na 

realização de suas obras, assim como a linha, a forma e a cor. Os pontos na composição 

artística não têm dimensões definidas, pois se apresentam de diferentes formas. Eles podem 

ser redondos, ovais, quadrados, pequenos ou grandes. Sendo assim, podemos afirmar que 

um simples toque da ponta do lápis no papel forma um ponto, que pode, como falamos, variar 

de forma e de tamanho. 

 

 

 

 

 

 
Contornar: é pontilhar o 
contorno da figura. 

Delinear: é pontilhar o 
contorno e os detalhes da 
forma. 

Sombrear: é preencher o 
espaço interno, dando a 
noção de volume. 

 

2) Agora é a sua vez de colorir com pontos, ou seja, você irá preencher os vitrais por inteiro 

com pontos feitos com canetinhas ou com lápis de cor. 

 

 

 

 

Colorir com pontos maiores e despersos Colorir com pontos pequenos e 
agrupados 

 

 

 



LÍNGUA INGLESA - 1 aula  

NATIONALITIES AND FLAGS – NACIONALIDADES E BANDEIRAS  

Assista o vídeo para conhecer algumas bandeiras de alguns países do mundo e a 

nacionalidade das pessoas de cada país, por exemplo: a nacionalidade de quem nasce no  

BRASIL é BRASILEIRO. 

https://www.youtube.com/watch?v=6FMhLhIpHIE&ab_channel=Ingl%C3%AAsCurso  

 

1) Observe alguns exemplos de países e nacionalidades de cada um deles. 

 

 

1) Escreva o nome do país e a nacionalidade de cada uma das bandeiras abaixo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6FMhLhIpHIE&ab_channel=Ingl%C3%AAsCurso


3) Complete o nome de cada um dos países com as letras faltantes. 

B __ __ __ I __ __ U __ K __ __ 

C__ __ N __ __ __ S __ R __ __ I __ 

 


