
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 21/08/2020 

PROFESSORA: TIELE HELENA      TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

 ATIVIDADE PARA RELEMBRAR 

1) Calcule o quociente e o resto de cada divisão. 

a) 240 ÷ 16 : quociente: _______ e resto: _______. 

b) 832 ÷ 13 : quociente: _______ e resto: _______. 

c) 4860 ÷ 45 : quociente: _______ e resto: _______. 

d) 804 ÷ 25 : quociente: _______ e resto: _______. 

e) 4100 ÷ 17 : quociente: _______ e resto: _______. 

f) 25305 ÷ 50 : quociente: _______ e resto: _______. 

 

2) Faça um X nos espaços correspondentes identificando os divisores de cada número. 

 Divisores 

Números 2 3 5 6 9 10 

100       

135       

760       

35       

102       

7722       

650       

3030       

 

3) Observe os números. 

 

2.002     4.500     23.009     5.000     8.542     9.909 

 

 Usando os critérios de divisibilidade estudados, escreva os números pedidos.  



a) Um número divisível somente por 5: 

______________________________________________________________________________________ 

 

b) Um número divisível por 2 e 5, ao mesmo tempo: 

______________________________________________________________________________________ 

 

c) Um número divisível por 3 e 9, ao mesmo tempo: 

______________________________________________________________________________________ 

 

d) Um número divisível somente por 2: 

______________________________________________________________________________________ 

 

1.173 ESPÉCIES DA FAUNA BRASILEIRA ESTÃO AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO 

 

Quanto mais espécies ameaçadas existem, maior é o risco sofrido pelo meio 

ambiente que essas espécies se encontram, ou seja, existe uma redução da qualidade 

dos recursos ambientais, como água, solo fértil, ar e produtos oriundos da natureza. 

 

4) Faça os cálculos necessários, e verifique se o número 1.173 é múltiplo de 3 e de 12. 

 

a) É múltiplo de 3? (    ) Sim     (    ) Não 

 

b) É múltiplo de 12? (    ) Sim     (    ) Não 

 

 

Eu acredito em você! 

 



ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 21/08/2020 

PROFESSORA: TIELE HELENA      TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

2ª ETAPA 
ATIVIDADES DE PORTUGUÊS 

 

 ATIVIDADES ORTOGRÁFICAS  

 

Quando a palavra indica passado termina com AM. E quando ela indica futuro termina 

com ÃO. Exemplos: Elas foram passear no parque. (passado) Elas irão passear no parque. 

(futuro) 

 

1) Agora, passe os verbos para o futuro. 

 

a) Vocês andaram demais.  

Vocês ________________________demais. 
 

b) Elas voltaram da festa muito felizes.  

Elas ________________________ da festa muito felizes. 
 

c) Eles correram na pista de skate.  

Eles ________________________ na pista de skate. 
 

d) Pedro e Marcos se reuniram ontem?  

Pedro e Marcos se ________________________ amanhã? 
 

e) Marla e Perla venceram o jogo ontem.  

Marla e Perla ________________________ o jogo amanhã, com certeza. 
 

f) Carlos e Cristiano bateram na porta.  

Carlos e Cristiano ________________________ na porta amanhã. 

 

2) Complete as frases abaixo com palavras que terminam em AM ou ÃO. 

 

a) Matheus e Kauan ___________________ poucos peixes ontem. (pescar) 

b) Os pássaros ___________________ todo dia na minha janela. (cantar) 

c) Porque as crianças não ____________________ a panqueca? (comer) 

d) Amanhã os monitores nos ________________________ na trilha. (acompanhar) 

e) Amanhã vocês ___________________ o vestibular em Campinas?  (fazer) 

f) Os atletas ___________________ avaliados hoje pelos técnicos. (ser) 

g) Aqueles que conseguirem concluir a atividade ___________________ ir ao pátio jogar 

bola. (poder) 

h) Onde vocês ___________________ com essas propostas? (chegar) 

i) Os candidatos se ___________________ ao palco demonstrando muito nervosismo. 

(apresentar) 

j) Os meninos ___________________ atrasados amanhã. (chegar) 


