
 
 

ESCOLA MUNICIPAL MARIA SIQUEIRA DE PAULA 

NOME DO ALUNO: DATA: 28/09/2020 SEMANA: 28/09 a 02/10 

PROFESSORAS: Luciléia Ramos A. Mello e Crizana Cristina I. S. Rodrigues TURMA: 5° Ano 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA:Leitura/escuta (compartilhada  e autônoma 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM:        Compreensão em leitura 

(EF05LP09) Ler e compreender, com autonomia, textos instrucionais de regras de jogo, dentre outros gêneros do 

campo da vida cotidiana, de acordo com as convenções do gênero e considerando a situação comunicativa e a 

finalidade do texto. 

Gêneros  Textuais 

Atividade 1: TEXTO MÃE É FOGO (CRÔNICA) 

Observe as imagens da manchete a baixo: 

1- Responda as questões a seguir. 

 

 

a) Como você acha que a mãe ajudou o filho com o incêndio? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 
 

 

b) Em sua opinião, o filho gostou da ajuda? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

c) Por que será que saiu no jornal uma manchete como esta? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2- Leia o texto, conheça os fatos e divirta-se com a crônica: 

 

3- A mãe resolveu que poderia ajudar ao filho a ser feliz, provocando 

incêndios. 

 

a) Como ela demonstrou que ainda se preocupava com ele? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________



 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b) Ela conseguiu deixar o filho mais feliz? Explique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4- Releia: 

“O que eu tenho a dizer de minha condenação? É injusta, ora. A sentença mais 

injusta já proferida nos Estados Unidos. O mínimo que posso dizer desse juiz é 

que ele não conhece coração de mãe.” 

 

a) A condenação da mãe pelo juiz foi correta? Justifique. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

b) Qualquer atitude, baseada em “coração de mãe” é correta? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5- Quais foram as consequências dessa atitude para: 

 

c) A cidade:__________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 
d) Jason:_____________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

e) A mãe:____________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

“Os carcereiros que se cuidem. Prisão alguma é à prova de fogo.” 

6- O que a mãe quis dizer com essa frase? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Atividade 2 

 

 

 

 

 



 
 

 

Esta notícia foi retirada da revista Época, que lançou uma campanha para que 
as pessoas enviem suas piadas, casos interessantes, para serem divulgados. 

a) O advogado teve uma atitude: 

(  ) esperta    (   ) desonesta   (   ) inteligente 

Justifique: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

b) A seguradora agiu dessa forma porque: 

(   ) queria se vingar do advogado. 

(   ) tinha um advogado mais esperto que aquele que processou. 

(   ) não gostou da atitude do advogado. 

Justifique: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

c) O juiz, ao proferir a sentença em favor do advogado:  

(   ) leu a apólice de seguro sem levar em conta que os charutos deveriam mesmo 
queimar. 

(   ) quis mostrar para a seguradora que deveria ter mais cuidado ao fazer as 
apólices. 

Justifique: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

d) A seguradora resolveu pagar, sem apelar: 

(   ) pois achava que o processo poderia demorar muito. 

(   ) tinha pressa em mandar prender o advogado. 

Justifique: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 


