
ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 28/04/2020 

PROFESSORA: TIELE       TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

1ª ETAPA 
ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Traz e atrás 

Traz → é uma forma do verbo trazer. 

Atrás → indica um lugar. 

1) Complete as frases usando traz ou atrás. 

a) Meu pai __________________________ boas notícias para nós. 

b) Ele trabalha _______________________ do balcão. 

c) Ele foi embora _____________________ de mim. 

d) Ele ________________________________ sempre a carteira no bolso direito da calça. 

 

2) Sublinhe as frases em que o uso da palavra atrás esteja correto. 

a) Pedro senta atrás de Paula. 

b) Quando papai chega, traz muitos bombons. 

c) Todos os dias o rapaz traz flores para a sua namorada. 

d) Não se pode deixar que ela corra atrás dele. 

 

3) Complete o texto corretamente com traz ou atrás.  

a) Todo dia, Mayra _________________________ uma flor para a professora. Ela a esperando 

___________________________ da árvore, dentro da escola. 

b) A professora ______________________________ sempre muitos livros e cadernos. Logo que 

ela passa, corre ______________________________ dela para ajudá-la. 

  

4) Consultando o livro, realize as atividades propostas a seguir. (Página:40) 

→ Caracterize os acentos gráficos: 

 

https://www.google.com.br/url?sa=i&url=https://www.pmvc.ba.gov.br/fique-em-casa-o-isolamento-previne-a-aglomeracao-pode-matar/&psig=AOvVaw3VWPGXZnlmbBH1RyghXwls&ust=1585185837069000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjr-s67tOgCFQAAAAAdAAAAABAD


a) Acento agudo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

b) Acento circunflexo: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

d) Explique a acentuação das palavras oxítonas, paroxítona e proparoxítonas. Dê 

exemplos de palavras. 

 

Oxítonas Paroxítonas Proparoxítonas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ESCOLA FRANCISCANA ESPAÇO VERDE – Belford Roxo, 28/04/2020 

PROFESSORA: TIELE        TURMA: 5º ANO              

ALUNO (A): __________________________________________________ 

1ª ETAPA 
ATIVIDADES DE CIÊNCIAS 

 

 

 

1) Coloque (V) para as alternativas verdadeiras e (F) para as falsas.  

(    ) Os seres vivos possuem ciclo de vida, ou seja, nascem, crescem, podem se reproduzir 

e morrem. 

(    ) Encontramos na Terra apenas seres vivos. 

(    ) Os seres vivos surgiram na Terra há milhões de anos. É muito provável que os primeiros 

seres vivos tenham surgido na água. 

(    ) O ser humano demorou muito para surgir na Terra. Muito antes de seu aparecimento, 

já existiam por aqui animais, como os peixes, os répteis.  

 

 

2) Os vegetais só se desenvolvem bem em solo fértil. Então, o que é feito quando o solo 

não é fértil? (Página: 486) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3) As plantas também não se desenvolvem em ambientes muito secos, pois necessitam de 

água para viver. O que é preciso fazer em solo seco?   

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4) O que precisa ser feito antes do plantio? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5) Quais são os elementos essenciais para que uma planta possa se desenvolver de forma 

saudável? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Você já parou pra pensar na enorme variedade 
de seres vivos que há na Terra? 

Também existe uma variedade muito grande dos vegetais! 
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