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ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 22/04/21 
SEMANA: 7 

19 a 23/04 
PROFESSOR: Erica 

TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E 

MATEMÁTICA 

ENTREGAR: 22/04 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO 

 AVALIAÇÃO DE HISTÓRIA: LEIA COM MUITA ATENÇÃO, PREENCHA O 

CARTÃO DE RESPOSTA E ENVIE PARA MIM. Nota de 0 a 10. 

 COPIE E RESOLVA NO SEU CADERNO, OS CÁLCULOS DE MULTIPLICAÇÃO. 

 

 

 

 

 

 

 

 Escola Municipal João Midolla. 

Quarta-feira, 22 de abril de 2 021. 

ROTINA: 

- HISTÓRIA: avaliação. 

- MATEMÁTICA: cálculos de multiplicação. 
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LEIA O TEXTO: 
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ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA DE CADA QUESTÃO, EM SEGUIDA PREENCHA 

O CARTÃO DE RESPOSTAS. 

 

Questão 1 

Nome dado a pessoa que muda de seu estado para outro estado dentro do mesmo país: 

(A) Emigrante 

(B) Imigrante  

(C) Migrante 

(D) Forasteiro  

 

Questão 2 

Nome dado a pessoa que deixa seu país para morar em outro: 

(A) Emigrante 

(B) Imigrante  

(C) Migrante 

(D) Forasteiro 

  

Questão 3 

Nome dado a pessoa que vem de outro país: 

(A) Emigrante 

(B) Imigrante  

(C) Migrante 

(D) Forasteiro  

 

Questão 4 

É certo dizer que: 

(A) Imigrante é a pessoa que entra em uma cidade no mesmo país 

(B) Muitas pessoas deixam sua terra natal a procura de melhores condições de vida 

(C) Para ir morar em outros países não é necessário documentos 

(D) Migrante é a pessoa que sai do país e vai morar em outro país 
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Questão 5 

 

Qual é o nome dado ao movimento citado no texto acima? 

(A) Imigração 

(B) Emigração 

(C) Migrantes de retorno 

(D) Migrantes 

 

Questão 6 

Leia novamente o texto no seu livro Interdisciplinar, na página 68, e responda: 

Imigração é: 

(A) O deslocamento de pessoas de um país para o outro país 

(B) A saída de pessoas de um país ou região 

(C) A entrada de pessoas em outro país 

(D) Que saiu do Nordeste e foi morar no Sudeste 

 

Questão 7 

Uma pessoa africana, por exemplo, que veio morar no Brasil é um .............. na África e um ......... 

no Brasil. 

(A) emigrante – imigrante 

(B) imigrante – emigrante 

(C) migrante de retorno e migrante 

(D) migrante de retorno e emigrante 
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Questão 8 

No texto do livro Interdisciplinar, da página 70, um dos motivos que levaram as pessoas a sair do 

campo para morar na cidade foi: 

(A) as baladas do Rio de Janeiro 

(B) não é necessário pagar impostos 

(C) esperança de uma vida melhor 

(D) as belezas da grande cidade 

Questão 9 

Na página 71 do seu livro Interdisciplinar, a palavra urbanização significa: 

(A) comida típica de São Paulo 

(B) bebida típica indígena 

(C) jogos preferidos dos paulistanos 

(D) crescimento gradativo da população em centros urbanos. 

Questão 10 

Na página 73 do seu livro Interdisciplinar, diz que o Ministério das Relações Exteriores lançou uma 

cartilha. Qual o principal objetivo dessa cartilha? 

(A) Alertar os brasileiros sobre os riscos de tentar a sorte em outros países e as precauções que 

devem tomar 

(B) Alertar os brasileiros que não há riscos de tentar a sorte em outros países e que não há 

precauções que devem tomar 

(C) Alertar que os meios de comunicação estão indisponíveis 

(D) Alertar sobre os meios de transporte indisponíveis 

BOA PROVA! 
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Antes de começar, assista esse vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=sYSqvIp5KGo  

 

Copie, arme e resolva, no seu caderno. Tire uma fotocópia e envie para mim. 

a) 77 x 7 = 

b) 10 x 5 = 

c) 325 x 6 = 

d) 1.652 x 2 = 

e) 35.654 x 3 = 

f) 57 x 89 = 

g) 77 x 70 = 

h) 90 x 11 = 

i) 269 x 25 =  

j) 100 x 10 =  

 

QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sYSqvIp5KGo

