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ESCOLA MUNICIPAL JOÃO MIDOLLA 

NOME DO ALUNO: DATA: 06/05/21 
SEMANA: 9 

03 a 07/05 
PROFESSOR: Erica 

TURMA: 5º ANO A 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA E 

LÍNGUA PORTUGUESA 

ENTREGAR: 06/05 enviar fotocópia 

para o whatsapp da professora. 

 

 COPIE O CABEÇALHO E A ROTINA NO SEU CADERNO; 

 EM HISTÓRIA, LEIA ATENTAMENTE AS ORIENTAÇÕES ABAIXO, 

NÃO É NECESSÁRIO COPIAR, DEPOIS VÁ PARA O LIVRO E 

RESPONDA AS QUESTÕES; 

 EM LÍNGUA PORTUGUESA COPIE E RESPONDA, NO SEU 

CADERNO. 

 

 

Escola Municipal João Midolla. 

Quinta-feira, 06 de maio de 2 021. 

ROTINA: 

-  História (PNLD), páginas 76 a 79 – distribuição de renda, 

acesso à educação e esperança de vida. 

- Língua Portuguesa: substantivo simples e composto 

- Artes 
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➢ PÁGINA 76 

Um problema grave no Brasil é o trabalho infantil, diretamente ligado à distribuição de renda. Veja 

na tabela a situação em cada estado (crianças e adolescentes de 5 a 17 anos). 

 

A leitura desse tipo de mapa pode ser feita sem 

detalhamento da legenda, analisando apenas as 

variações de tons. Tons mais claros indicam menor 

valor, tons mais escuros, maior valor. O menor valor 

é menos de R$ 600,00; o valor médio é de R$ 600,00 

a R$ 1.000,00; e o maior valor é acima de R$ 1.000,00. 
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Na letra A será necessário fazer uma pesquisa no Google para responder. 

 

➢ PÁGINA 77 

                                                               

 

Não responder a atividade 6. 

 

➢ PÁGINA 78 

Saiba que, a esperança de vida não está somente relacionada ao atendimento médico-hospitalar 

de qualidade, mas também os serviços de rede de esgotos e coletas de lixo contribuem para evitar 

doenças e melhorar as condições de vida. 

A mortalidade infantil é muito alta ainda, no Brasil. Assim como a esperança de vida, a taxa de 

mortalidade infantil também reflete as condições e os avanços no acesso a serviços de saúde por parte 

da população. 

Atividade 8 

Não é necessário responder. 

 

➢ PÁGINA 79 

Observe no mapa que em um mesmo país há regiões que apresentam alto desenvolvimento 

humano e outras que apresentam baixo e médio desenvolvimento. 

O que é Índice de Desenvolvimento Humano? 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um dado utilizado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) para analisar a qualidade de vida de uma determinada população. Os critérios 

utilizados para calcular o IDH são: 

- Grau de escolaridade: média de anos de estudo da população adulta e expectativa de vida escolar, 

ou tempo que uma criança ficará matriculada; 

A leitura desse mapa é igual ao mapa acima, 

quanto mais escuro tons, maior a intensidade 

do fenômeno. A cor mais clara indica menor 

intensidade. 
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- Renda: Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, baseada na paridade de poder de compra dos 

habitantes. Esse item tinha por base o PIB (Produto Interno Bruto) per capita, no entanto, a partir de 

2010, ele foi substituído pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, que avalia praticamente os 

mesmos aspectos que o PIB, no entanto, a RNB também considera os recursos financeiros oriundos 

do exterior; 

- Nível de saúde: baseia-se na expectativa de vida da população, reflete as condições de saúde e dos 

serviços de saneamento ambiental. 

 

 

Atividade 11 = não responda 

 

******************************************************************************** 
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QUALQUER DÚVIDA ESTOU A SUA DISPOSIÇÃO  
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