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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 

Nome do aluno: Data: 10 a 14/05/2021. Semana
10 Professores: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina. Turmas: 5º anos A, B, C e D. 

Componentes Curriculares: Língua Portuguesa. Entregar: Enviar no Email ou “WhatsApp”  

particular da  professora. 

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem 

(EF35LP21) Ler e compreender, de forma autônoma, textos literários de diferentes gêneros e extensões, inclusive 
aqueles sem ilustrações, estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.  

Projeto SEGUE (Secretaria de Educação Guiando as Unidades Escolares)  

Crônica 

A crônica é um gênero textual muito presente em jornais e revistas. Em geral, os assuntos abordados em 
textos desse tipo são voltados ao cotidiano das cidades – a crônica pode ser entendida como um retrato 
verbal particular dos acontecimentos urbanos. Os bons cronistas são aqueles que conseguem perceber, no 
dia a dia de suas vidas, impressões, ideias ou visões da realidade que não foram percebidas por todos. 
Embora não seja uma regra, as crônicas costumam tratar de assuntos mais leves e de um modo 
humorístico. 

https://portal.educacao.go.gov.br/wp-content/uploads/2020 
 

Registre o cabeçalho. Copie em seu caderno as questões e responda. Não é necessário copiar o texto. 

A Outra Noite 

Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como 
aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e contei a ele que lá 
em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de Lua cheia; e que as nuvens feias que cobriam a cidade 
eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal.  
Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim:  

– O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima?  
Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra - pura, perfeita e linda.  

– Mas, que coisa. . .  
Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou 

guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa.  
– Ora, sim senhor. . .  
E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um "boa noite" e um "muito obrigado ao senhor" 

tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei.  
(BRAGA, Rubem. A outra noite. In: PARA gostar de ler: crônicas. São Paulo: Ática, 1979. 

01. Quem é o autor dessa crônica? __________________________________________________________ 
02. Como era a noite vista pelo taxista e pelo amigo do narrador? _________________________________ 
03. Como era a noite para o narrador? _______________________________________________________ 
04. Considerando a maneira como é narrada, a reação do taxista (no final), pode-se inferir que ele ficou:  
a) ( ) sensibilizado com a conversa  b) ( ) curioso por mais informações   
c) ( ) agradecido com o presente.  d) ( ) desconfiado com o pagamento. 

05. De que fato, do cotidiano a crônica que você leu explora? _____________________________________ 
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ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO CARLOS ROHM I. 

Nome do aluno: Data: 10 a 14/05/2021. Semana
10 Professores: Maheli, Caterini, Sheila/Felipe e Ana Carolina. Turmas: 5º anos A, B, C e D. 

Componentes Curriculares: Matemática Entregar: Enviar no Email ou “WhatsApp”  

particular da  professora. 

PROGRAMA SEGUE: Atividade de intensificação da aprendizagem 

 (EF05MA08) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números 
racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), 
utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 
 

 
Projeto SEGUE (Secretaria de Educação Guiando as Unidades Escolares)  

Faça os cálculos e depois pinte seguindo a legenda abaixo: 

0 até 9 = VERDE 10 até 29 = AZUL 30 até 59 = VERMELHO  60 até 150 = AMARELO 
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