
 

 

5º ANO -EJA 
MATERIAL COMPLEMENTAR ESCOLAR 

 
PREZADO ALUNO: SEJA BEM-VINDO AO NOSSO MOMENTO DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SANTA ISABEL PARA 
OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. 
. AS ATIVIDADES FORAM DESENVOLVIDAS ESPECIALMENTE PARA A EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS, POIS ESTAMOS PREOCUPADOS EM OFERECER ENSINO 
DE QUALIDADE E ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NESSE TEMPO DE 
CORONAVÍRUS. AQUI VOCÊS ENCONTRARÃO ATIVIDADES QUE AUXILIARÃO NO 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS CONTEÚDOS JÁ 
ABORDADOS PELOS NOSSOS PROFESSORES. AS ATIVIDADES PROPOSTAS 
FORAM ELABORADAS PARA AUXILIAR OS ALUNOS EM CASA, DISTRIBUÍDAS NOS 
COMPONENTES CURRICULARES DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA. 
 
 
ESTÁ PREPARADO?  LEIA COM ATENÇÃO AS DICAS ABAIXO: 
 
– ORGANIZEM-SE PARA QUE AS ATIVIDADES SEJAM DISTRIBUÍDAS AO LONGO 
DA SEMANA. 
– IMPORTANTE QUE VOCÊ TENHA UM LUGAR TRANQUILO PARA REALIZAR AS 
ATIVIDADES. 
– TENHAM PAPEL, LÁPIS E BORRACHA PARA REALIZAR AS ATIVIDADES. 
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LÍNGUA PORTUGUESA EJA – 5º ANO 

Leia com atenção o texto e responda às questões de 1 a 5. 

 

http://www.secom.ba.gov.br/2020/03/152881/Baixe-as-pecas-da-campanha-contra-o-
Coronavirus-COVID-19.html 

 

1-Ao ler esse texto, entendemos que sua finalidade é  

( A ) dar instruções de como evitar a Covid 19 

( B ) informar a população sobre as características da doença 

( C ) fazer uma propaganda sobre a Covid 19 

( D ) alertar sobre o perigo da Covid 19 
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2-Ao utilizar a frase “A prevenção está em nossas mãos”, espera-se que o público 
entenda que  

 ( A ) a prevenção está nas mãos de cada um da população  

( B ) devem levar ao médico se seus filhos apresentarem os sintomas do Covid 19 

( C ) devem ajudar a combater a Covid 19 para proteger a família.  

( D ) precisam observar os sintomas da doença para medicá-los corretamente. 

 

3- De acordo com o texto sobre a Covid 19, as formas de transmissão são: 

( A ) Espirro, tosse, contatou ou aperto de mão e contato com objetos 
contaminados 

 ( B ) água parada e poluição 

 ( C ) má higiene e água parada 

( D ) picada de mosquito e má higiene 

4- ESCREVA COM SUAS PALAVRAS O QUE DEVEMOS FAZER PARA 
PREVINIR PARA NÃO DE CONTAMINAR COM O CORONAVÍRUS. 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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                              LÍNGUA PORTUGUESA EJA – 5ºANO 

                                      O LEÃO E O RATINHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moral: Uma boa ação ganha outra. 

5- Assinale a alternativa que representa em ordem os acontecimentos da 
fábula.  

(A)Um leão descansa e os ratinhos vêm perturbá-lo. Um ratinho negociou sua 
liberdade e prometeu ajudar o leão quando fosse necessário. Um dia isto 
acontece: o leão está preso numa rede e o ratinho salva-o. 

(B)Um leão, ao descansar, é perturbado por uns ratinhos que passeiam em seu 
corpo. Um ratinho que ficou preso nas patas do leão, recebeu dele a 
misericórdia. Um dia é o leão que está preso numa rede de caçadores e o 
ratinho salva-o, roendo as cordas. 

(C)Um leão descansa depois de caçar. Uns ratinhos perturbam-no. O leão fica 
preso numa rede de caçador, mas um dos ratinhos, que é seu amigo, vem 
ajudá-lo, roendo as cordas e libertando-o. 

(D)Um leão, ao ficar preso numa rede de caçadores, pediu ajuda a um dos 
ratinhos que já tinha sido salvo pelo felino, quando eles passeavam nas costas 
do mesmo que descansava após uma caçada. 

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado 
debaixo da sombra de uma arvore.  Vieram uns ratinhos 
passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram 
fugir, menos um, que o leão prendeu debaixo da pata. 
Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistisse de 
esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo 
depois o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não 
conseguindo se soltar fazia a floresta inteira tremer com 
seus urros de raiva. Nisso apareceu o ratinho, e com seus 
dentes afiados roeu as cordas e soltou o leão. 
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                              MATEMÁTICA EJA – 5ºANO 

Tabela referentes as pessoas curadas no mundo sobre o Coronavírus 

 
Publicado em 8 abr 2020, 13h29 em https://exame.abril.com.br/mundo/mais-de-300-mil-
pessoas-no-mundo-estao-curadas-do-coronavirus/ 

Observe a tabela  e responda as questões: 

1- Quantas pessoas foram curadas no mundo inteiro ? 

2- Qual a diferença de pessoas curadas na China e na Espanha ? 

3- Quantas pessoas foram curadas no Irã e no Brasil ? 

 

Resolva os problemas abaixo e decomponha o resultado:  

4-Em 22 de março, São Paulo registrava 631 casos, já no dia 27 de março, esse 
número subiu para 1.223. Quantos casos a mais foram registrados do dia 22 para 
o dia 27 de março ? 

Resposta: __________________________ 

Decomposição: ______________+ __________________+__________________ 

 

5- Decomponha os números abaixo: 

1223 = 1000 + 200 + 20 + 3 

631 = ___+___+_____ 

127= ____+____+_____ 


