
 
 

Quinta-feira – 17/09/2020 – Língua Portuguesa 

Copie o texto no caderno, não esqueça de colocar parágrafo no início de cada frase, você precisará realizar a leitura 
do texto para localizar as respostas das questões a seguir. 

Um cardápio variado 

 Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de alimentos. Veja 
só: o serra pau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua 
preferência por excrementos, enquanto outra tem hábitos mais “refinados”, pois só come pétalas de flores. O 
bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão; o bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca 
ataca a raiz, enfraquecendo a planta. 
           A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a comer cerca 
de 20 pulgões por dia. 
           Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os 
livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando o maior estrago. 

Fonte: Adaptado de Globo Ciência: Ano 2, nº. 20. 

1. De acordo com o texto qual a relação que o autor estabeleceu entre o texto e o título do Texto: “Um cardápio 
variado”: 
( ) Os besouros podem escolher entre diversos alimentos. 
( ) Cada tipo de besouro possui uma alimentação diferente. 
( ) Os besouros são terríveis e não se alimentam. 
( ) Os besouros precisam perseguir suas presas. 

2. O besouro que prejudica a agricultura é: 
a) o serra pau. 
b) o bicudo. 
c) a joaninha. 
d) o rola-bosta. 

3- O besouro que ajuda a combater as pragas é: 
a) o serra-pau. 
b) o bicudo. 
c) a joaninha. 
d) o rola-bosta. 

4. Observe o trecho do texto: “Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua preferência por excrementos, 
enquanto outra tem hábitos mais “refinados”, pois só come pétalas de flores.” A palavra em destaque significa: 
(   ) Finos. 
(   ) Grosseiros. 
(   ) Saborosos. 
(   ) Deselegantes. 
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5. Assinale a alternativa que revela que tipo de texto é este: 
(   ) Fábula. 
(   ) Conto. 
(   ) Carta de reclamação. 
(   ) Texto informativo. 

Fonte: https://atividadesparaprofessores.com.br/avaliacao-para-5o-ano-com-descritores/ 

Matemática  

Faça a página 69 do livro Nosso Livro de Matemática, sobre multiplicação e divisão, responda no próprio livro. 

A questão 1 é para saber o preço dos artigos esportivos que estão em uma tabela no início da página, por exemplo 
qual o valor de 2 calças – 1 calça custa R$59,00, então 2 x 59,00=118,00, verifique a quantidade comprada. 

Questão 2 é sobre o dobro (vezes 2) lembrando que as 2 sungas são R$ 60,00 cada uma custa R$ 30,00, quanto será 
o valor de 8 sungas. 

Questão 3 se trata do valor de 3 toucas por R$33,00, a pergunta é sobre o valor 6 toucas, lembrando que cada touca 
custa R$ 11,00. 

Questão 4 é sobre divisão, qual o valor de cada bola, então tenho que dividir 108 por 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


