
 

 

 

Escola: E.M. Comendador Abdalla Chiedde 
Nome do aluno: Data: Semana: 2 

08 a 11/09/2020 
 Professora:  Iva e Cristina Turma:5ºs anos A e 

B 
Componente Curricular: Entregar: diariamente via foto whatsapp 
PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem  
Habilidade:  
(EF05LP20) Analisar a validade e força de argumentos em argumentações sobre produtos de mídia 
para público infantil (filmes, desenhos animados, HQs, games etc.), com base em conhecimentos sobre 
os mesmos. 
(EF05MA22) Apresentar todos os possíveis resultados de um experimento aleatório, estimando se 
esses resultados são igualmente prováveis ou não. 

 

Leia o texto  e  registre no seu caderno 

título do texto e alternativa correta 

 ERA UMA VEZ... 

Sabia que ler contos de fadas estimula a imaginação e ainda pode nos afastar da               
violência? Bela Adormecida, Branca de Neve, A Bela e a Fera... Esses e outros contos de                
fadas são nossos conhecidos. Mas você sabia que ler histórias como essas, além de              
fazer a gente sonhar, pode nos afastar da violência? Pois é. Uma pesquisa divulgada              
recentemente sugere que quem costuma ler contos infantis dá menos atenção aos jogos             
eletrônicos – alguns muito violentos –, solta a imaginação com mais facilidade e, como              
ouve e lê mais histórias, tem respostas na ponta língua sobre vários assuntos. “O contato               
com os livros de literatura infantil, especialmente de contos de fadas, permite às crianças              
falar, ler e se expressar de maneira harmoniosa, além disso, ela é capaz de analisar e                
desenvolver certos assuntos com mais facilidade”. Depois dessa pesquisa, quem gosta de            
um bom conto de fadas vai, com certeza, querer ler muito mais. Já os que dizem que não                  
gostam, podem se animar e abrir um bom livro. Afinal, quem não gosta de viajar de graça                 
em tapetes mágicos, carruagens ou até num bom cavalo alazão? Tudo isso é permitido se               
você soltar a imaginação e experimentar a magia dos contos de fadas. 

Fonte: ABREU,  Cathia. Era uma vez... In: Ciência Hoje das Crianças. Rio de Janeiro, 26 set. 2005. Fragmento. 

Marque a alternativa em que o autor do texto apresenta dois argumentos para convencer 

o leitor sobre  a importância da leitura. 

(A)  A leitura permite jogar melhor o jogo eletrônico e ouvir mais. 
(B)  A leitura incentiva a compra de livros e o estudo. 
(C)  A leitura estimula a imaginação e afasta da violência. 
(D)  A leitura ajuda a realizar os sonhos e a fazer mágica. 

 



 

 

 

  
                                                TESTANDO O RACIOCÍNIO LÓGICO 

Leia com atenção e copie no seu caderno o número da  
questão e a alternativa correta 

 

1) NUM CESTO HAVIA UM NÚMERO DE OVOS. QUEBRAM-SE ALGUNS DELES. NO CESTO            
FICOU: 

(    ) MAIS OVOS                                                ( ) MENOS OVOS 

  

2) RODRIGO COLECIONA CHAVEIROS. ELE GANHOU VÁRIOS DE SEUS AMIGOS, ENTÃO SUA           
COLEÇÃO: 

 ( ) AUMENTOU                                             ( ) DIMINUIU 

  

3) NUMA FÁBRICA DE CAMISAS HAVIA CAIXAS DE BOTÕES. DURANTE A SEMANA ALGUMAS            
CAIXAS FORAM CONSUMIDAS, ENTÃO OS BOTÕES: 

 ( ) AUMENTARAM ( ) DIMINUIRAM 

  

4) LÚCIA TINHA UM SACO DE ARROZ PARA FAZER O ALMOÇO ELE GASTOU METADE E DEPOIS               
COMPROU MAIS MEIO SACO DE ARROZ, ENTÃO ELA FICOU COM: 

        ( ) MENOS ARROZ                    (   ) QUANTIDADE IGUAL DE ARROZ               ( ) MAIS ARROZ  

 

5) LUIZ TINHA UMA COLEÇÃO DE TAMPINHAS DE GARRAFAS, LEVOU-AS PARA OS AMIGOS            
VEREM E AO VOLTAR PARA CASA ELE PERDEU ALGUMAS DELAS, ENTÃO ELE FICOU COM: 

           (     ) MAIS TAMPINHAS ( ) MENOS TAMPINHAS 

  

6) LEONARDO E CARLOS TEM JUNTOS UMA COLEÇÃO DE CARRINHOS E GANHARAM MAIS            
VINTE CARRINHOS, ENTÃO SUA COLEÇÃO: 

 ( ) AUMENTOU               ( ) DIMINUIU 

  

 



 

 

 

 


