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Quarta-Feira 

Nome do aluno:  Semana 1 

Professor: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina. Data: 03/03/2021 
  

Turma: 5º anos 
A, B, C e D 

Componente Curricular: Matemática/Geografia Entrega: sem envio 

 

Atividade interdisciplinar Matemática/Geografia 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ey07elseTD8 

Leia com atenção! 

      Conforme dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população total do Brasil é 

de 190.755.799 habitantes. Esse elevado contingente populacional coloca o país 

entre os mais populosos do mundo. O Brasil ocupa hoje o quinto lugar dentre os mais 

populosos, sendo superado somente pela China (1,3 bilhão), Índia (1,1 bilhão), 

Estados Unidos (314 milhões) e Indonésia (229 milhões). 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-populacao-brasileira.htm 

➢ Em seu caderno coloque data e matéria. 

➢ Copie as questões e responda 

 

1) Pesquise o que é Censo e anote em seu caderno. (Fique atento com o 

significado de censo, pois deve ter relação com o texto). 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Após observar o número de habitantes no Brasil, segundo o Censo, escreva 

da forma que conseguir   esse número por extenso.  

190.755.799: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3) Pesquise quando será o próximo Censo no Brasil e registre por extenso: 
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4) Observe o mapa e responda: 

 

a) O estado destacado no mapa é o estado de ___________________________ 

 

b) Você consegue escrever por extenso a população do estado em destaque? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

População estimada do estado em destaque: 46.289.333 pessoas. 

 

5)Complete a tabela com o número de habitantes nos Estados Unidos e 

Indonésia segundo o texto com dados do Censo. 

Brasil 190.755.799 

Estados Unidos  

Indonésia  
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Atividade de História 

                              Da sedentarização aos primeiros povos 

  

Atividade do livro Ápis interdisciplinar 

                      página 84  

 

 

 

 

 

• Leia com atenção o texto e responda à questão 1; 

• Em chamada de vídeo converse com sua professora e com os colegas sobre a 

importância da agricultura para as sociedades humanas, registre no livro sua 

conclusão. 

Boa aula! 
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