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Bom dia. Revisão (substantivos e artigos)

1- Complete o texto com SUBSTANTIVOS COMUNS:

Ontem foi ____________________ da vovó. Eu e __________________fomos à _______

dela. Nós fomos de ônibus. Levamos um presente para vovó. Meus __________________

e ________________________ estavam lá também. Vovó tinha feito um bolo de ________

muito gostoso. Eu comi um _______________ bem grande e bebi ___________________

de _______________. Voltamos para ______________________________ bem tarde. Fui

dormir pensando em ______________________________, na ___________________

e em meus _____________________________.

2- Complete o texto com ARTIGOS INDEFINIDOS.

_____ noite ouvi ____ barulho estranho. Vi _________ luzes movendo -se na escuridão e

escutei _______ pios esquisitos. Senti _______ frio na barriga. De repente, acordei. Tudo

não passou de _______ pesadelo.
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Como você está percebendo, nessa semana, estamos entrando na Grandezas de Medidas, que é a
área da Matemática que trata sobre como medir as coisas: Temos o comprimento, a massa
(“peso”), volume, temperatura e o tempo. A unidade de medida de massa, é uma das grandezas
que usamos diariamente, e nem sempre percebemos. Ao comprar o pãozinho pela manhã, o preço
é cobrado à partir do “peso”, ou se optarmos em comprar o pão de forma, o preço também é por
“peso”. Na página 45 do Nosso Livro de Matemática é esse o assunto. Acompanhe a explicação:

MEDIDAS DE MASSA

As unidades de medida mais usadas para medir massa são o grama (g), o centigrama (cg),
o miligrama (mg) e o quilograma (kg). Assista o vídeo explicativo para esclarecer melhor o conceito

https://www.youtube.com/watch?v=_V5ESioUHz4

Depois desses esclarecimentos, observe a imagem abaixo:

1 - Quantos gramas há em:

a) meio quilograma: _______________
b) um quilograma e meio: ___________

c) seis quilogramas: _______________
d) treze quilogramas: ______________

2 - Quantos centigramas hpa em:

a) meio grama: _________
b) um grama e meio: ___________

c) quatro gramas: _____________
d) vinte gramas: ______________

https://www.youtube.com/watch?v=_V5ESioUHz4


3 - Quantos miligramas há em:

a) meio grama: _______________
b) um grama e meio: __________

c) sete gramas: ______________
d) quinze gramas: ____________

4 - Fui ao supermercado e comprei 1 kg de bifes, distribuídos igualmente em dois pacotes:

Assinale a alternativa que indica quantos gramas há em cada pacote:

a) 600 g
b) 550g

c) 500g
d) 650g

DESAFIO DA PROFESSORA

Sua resposta: _________________________________________________

site consultado:
https://www.slideshare.net/JooMedeiros3/atividades-de-matemtica-medidas-de-massa-e-distncia-bilhes
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Bom dia!

Continuando a estudar sobre MIGRAÇÕES NO TERRITÓRIO BRASILEIRO, hoje vamos estudar
sobre MIGRAÇÃO DE CAMPO-CIDADE da PÁGINA 70 e 71 do livro interdisciplinar.

MIGRAÇÃO CAMPO-CIDADE

Desde 1950, vem ocorrendo no Brasil um grande deslocamento da população do campo para a
cidade.

Entre os motivos que levam as pessoas a sair do campo para morar na cidade estão:

● A mecanização do campo, que diminui os postos de trabalho;
● Os baixos salários dos trabalhadores rurais;
● A dificuldade para adquirir a propriedade da terra por trabalhadores rurais;
● A concentração de terras formando fazendas de grande extensão;
● A esperança de uma vida melhor na cidade.

Observe as ilustrações e a tabela abaixo



1- Complete o gráfico abaixo representando a população urbana e a população rural do Brasil. Para isso,

consulte os dados do Censo Demográfico 2010 apresentados na tabela da página anterior. Depois, faça

uma legenda e escreva o título e a fonte do gráfico.

Título: _______________________________________________________________

Fonte:________________________________________________________________________________

2- A partir de que ano a população urbana se tornou maior do que a população rural no Brasil?

3- Pense e responda. Quais os motivos que levaram as pessoas a migrar para onde você mora ou para região

mais próxima?

4- Você viu que a população tem se deslocado do campo para a cidade, num processo chamado

urbanização. Assim, quando se fala em urbanização podemos entender essa palavra como crescimento

gradativo da população em centros urbanos. É possível perceber o processo de urbanização na cidade

onde você mora? Explique.

Nosso livro Interdisciplinar. 5º ano: ensino fundamental: anos iniciais: Ciências, Geografia e História/ Rogerio G. Nigro,
Maria Elena Simielli, Anna Maria Charlier -2ª ed. - São Paulo - Editora Ática - 2017. p.70 e 71.


