
 
ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 

Nome do aluno:  Semana 8 

Professor: Jamilce Data: 26/04 a 30/04 Turma: 5º ano A 

Componente Curricular: Atividade avaliativa interdisciplinar Entrega: entregar gabarito via google 
formulários até 30/04 

quinta-feira 29/04/2021 

1. Qual é o estado e o município que está destacado em vermelho no mapa? 

   

a) Estado de Santa Catarina e sua capital, Florianópolis.  

b) Estado da Bahia e sua capital, Salvador. 

c) Estado do Rio Grande do Norte e sua capital, Natal. 

d) Estado de são e sua capital, São Paulo. 

 

2. Observe o mapa da Região Metropolitana de São Paulo a seguir. 

 



 

 

2. Assinale com um X a alternativa que indica uma informação verdadeira sobre regiões 
metropolitanas.  

a) O principal município da região metropolitana de São Paulo, tanto em comércio como em 
indústrias, é Arujá.  

b) Os municípios formam uma região metropolitana por estar todos distantes e 
desconectados.  

c) O crescimento populacional dos municípios não influencia a formação de regiões 
metropolitanas.  

d) O município de São Paulo tem grande influência nos fluxos de informações, serviços e 
comercialização da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

3. Assinale a alternativa verdadeira: 

a) Chama-se imigração a entrada de pessoas   de um outro país ou região. 

b) Muitos imigrantes que chegaram ao Brasil não contribuíram com hábitos e valores culturais. 

c) A saída de pessoas de um país ou região chama-se imigração. 

d) O migrante sai de sua cidade de origem somente a passeio. 

 

4.  Analise o que Gabriela almoçou em quatro dias da semana. 

 



 

 

Em qual dos dias Gabriela almoçou alimentos de todos os grupos da pirâmide alimentar, 
exceto o grupo de açúcares e doces?  

a) No dia 1. 

 b) No dia 2. 

 c) No dia 3. 

 d) No dia 4. 

5. Analise as tabelas nutricionais dos alimentos a seguir e responda ao que se pede. 

 

Qual dos alimentos é mais rico em carboidratos? 

a) Arroz 
b) Biscoito de polvilho 
c) Macarrão com queijo 
d) Salgadinho de milho 

 
Orientações: 
 
 

 Não é necessário enviar foto das atividades; 



 
 Entre no link abaixo e preencha o formulário com seu nome completo e 

assinale a alternativa das questões que você marcou durante o 
desenvolvimento das atividades. 

 
 
 

                      https://forms.gle/opUN2Z3WZG7o95QcA 


