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SEMANA 11 

Vamos conhecer a lenda do Curupira. Não se esqueçam que as atividades devem ser realizadas no 

caderno, com bastante organização e capricho! 

 

Curupira 

 

No fundo das matas, bem longe das cidades e das aldeias, quando soam gritos longos e 

estridentes, é o Curupira que se aproxima. 

O melhor que se faz é sair dali correndo. 

O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, dentes verdes e com os pés virados para trás. Para 

os índios, ele é o demônio da floresta. Corre atrás deles, enfurecido, para bater e até mesmo matar. 

Para se protegerem, quando se afastam de suas aldeias, os índios deixam pelo caminho penas de aves, 

abanadores e flechas. 

O Curupira é o protetor das árvores e dos animais. Batendo nos troncos das árvores como se 

fossem tambores, testa a resistência delas, quando ameaça cair uma tempestade. 

Ele odeia os homens que caçam e destroem as matas. Por isso, gosta de deixar os caçadores 

perdidos dentro da floresta. Quem vê o Curupira perde totalmente o rumo, não sabe mais achar o 

caminho de volta... 

Para atrair suas vítimas, o Curupira, às vezes, chama as pessoas com gritos que imitam a voz 

humana. 

As histórias do Curupira são contadas em todo o Brasil. Em algumas regiões, ele tem o nome 

de Caipora ou Caapora, e aparece, frequentemente, montado em um porco-do-mato. 

 

1- Como é o Curupira?  

2 - O que o Curupira faz com os caçadores? 

3 - O que o Curupira faz para atrair suas vítimas? 

4 - Que outros nomes o Curupira tem em outras regiões do Brasil? 

5 – Assinale com um V as informações corretas e com F as informações falsas.  

   

a) Na floresta, que sinais anunciam que o curupira está chegando? 

(   ) Gritos longos e estridentes.                (   ) Árvores destruídas no caminho. 

(   ) Rastros de porco-do-mato.                 (   ) Sons de tempestade. 

 

b) O Curupira testa a resistência das árvores para 

(   ) protegê-las dos índios.                  (   ) saber se elas não cairão com a chuva forte. 

(   ) atrair sua vítimas humanas.           (   ) assustar os destruidores da floresta. 

 

c) A história do Curupira é sobre um 

(   ) demônio que assusta os animais da floresta. 

(   ) índio que usa abanadores e flechas. 

(   ) homem que se perde na mata e fica apavorado. 

(   )  anão que protege as árvores e os animais. 

 

6. Assinale com um x a resposta correta em cada questão abaixo: 

 

a)  O Curupira vive em 

 (   ) aldeias.                            (   ) cidades.                           

 (   ) matas.                              (   ) troncos. 
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b) As pessoas têm medo porque o Curupira                            

(   ) persegue quem destrói a natureza. 

(   ) toca tambores escondido durante a noite. 

(   ) protege as árvores das tempestades. 

(   ) ataca os animais selvagens e perigosos da mata. 

 

c) No texto, a palavra enfurecido significa 

(   ) apressado.                                   (   ) furioso.                        

(   ) desajeitado.                                 (   ) barulhento. 

 

Gramática 

 

7 – Com base no texto “O Curupira”, escreva a quem referem-se os pronomes grifados nas frases 

abaixo: 

 

a) Para os índios, ele é o demônio da floresta. ____________________________. 

b) Eles deixam pelo caminho penas de aves, abanadores e flechas. ___________________ 

c) O Curupira odeia os homens que destroem as matas, por isso gosta de protegê-las dos 

caçadores. ________________________________. 

 

8 - Grife no texto uma palavra monossílaba, uma dissílaba, uma trissílaba e uma polissílaba. Depois 

transcreva-as para a tabela abaixo: 

                                  

Monossílaba  Dissílaba Trissílaba  Polissílaba 

    

 

9 – Grife, de azul, seis substantivos da lenda. Depois escreva-as abaixo em ordem alfabética. 

 

10 - Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas corretamente. 

(    ) estridente  –  índios  –  deixan 

(    ) enfurecido  –  tanbores  –  destroem 

(    ) tronco  –  tempestade  –  caçam 

 

11 - No trecho ¨Quem vê o Curupira perde totalmente o rumo, não sabe achar o caminho de volta...¨ 

. As reticências foram usadas para indicar: 

(    ) uma pergunta. 

(    ) a continuidade de uma ideia. 

(    ) a fala de alguém. 

 

Assistam aos vídeos para entender melhor os pronomes...Vamos tirar dúvidas nas aulas ou podem 

me chamar. 
https://www.youtube.com/watch?v=xap-yWd0eSM 

https://www.youtube.com/watch?v=tIJi9DEZK9A 

 

Esses vídeos abaixo são sobre os sinais de pontuação. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Vq2qdaswIM 

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

Façam suas atividades com atenção. Assistam aos vídeos e façam as anotações. Mantenham os cadernos bem 

organizados. Vocês são incríveis! Beijocas, profª Angelica. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xap-yWd0eSM
https://www.youtube.com/watch?v=tIJi9DEZK9A
https://www.youtube.com/watch?v=5Vq2qdaswIM
https://www.youtube.com/watch?v=iBBBmfhOpuw
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TURMA/SÉRIE: 5º ano                       Profª Angelica M. Assumpção 

 

 MATEMÁTICA – 11ª SEMANA            (Resolva as questões no caderno) 

 
1) Qual o estado que tem mais habitantes? 

 

Fonte: IBGE, Contagem da População 1996. 

(A) Alagoas            (B) Bahia       (C) Ceará               (D) Maranhão 

 

2) Maria está olhando pela janela. O que ela vê à direita da estrada? 

 
(A) Um barco e uma casa.                     (B) Um cachorro e uma casa. 

(C) Uma árvore e um guarda-sol.          (D) Um surfista e um barco. 

 

 

3) Um trimestre tem 3 meses. Quantos trimestres há em 1 ano? 

 

4) O resultado da divisão do número 3.010 por 14 é 

 

5) Joãozinho gosta de construir pipas.  

 
Para a pipa acima, ele pintou uma parte de cinza. A parte pintada é 

(A) 
4

3
             (B) 

3

4
           (C) 

1

4
           (D) 

4

1
 

 

6) Na lanchonete Bom Sabor tem o seguinte cardápio.  

 
 

Maria pediu um cachorro quente com refrigerante e pagou ______________________ 

 

7) Juliana comprou um caderno por R$ 2,80 e uma lapiseira por R$ 3,20. Ela pagou com uma nota de R$ 

10,00, quanto sobrou de troco? 

 

8) Pedro no dia que completou 7 anos ganhou 10 bolinhas de gude e ficou com 89. Quantas bolinhas de gude 

Pedro tinha antes de completar 7 anos? 

 

9) Tem-se o número 8.567. O valore relativo da ordem do algarismo 5 é ______________ 
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10) A fração da parte colorida da figura é 

 

(A) 
7

3
          (B) 

3

7
         (C) 

10

3
           (D) 

3

10
 

 

11) O algarismo que está na ordem da centena do número 8.543 é? ____________ 

 

12) Numa escola, o total de alunos matriculados no 5ª ano é igual a 280. Desse total, 95 alunos estudam no 

período da manhã.  O número de alunos que estudam no 5ª ano dessa escola no período da tarde é: 

 

13) O painel dos botões com os números dos andares no elevador de um edifício está organizado em 2 colunas 

e 14 linhas, conforme a figura abaixo.  

  Quantos botões têm neste painel? 

14) Uma costureira demora 45 dias para fazer um vestido de noiva. Se começasse a fazer este vestido agora, 

esta costureira terminaria em   _____semanas  e ______ dias.  

 

15) A aula de dança da escola começou às 15:45 horas e terminou às 16:30 horas. Quantos minutos duraram 

esta aula de música?  

 

16) Ao trocarmos uma cédula de R$ 50,00, como a que observamos abaixo, podemos obter   

 
(A) três cédulas de R$ 20,00 mais 2 cédulas de R$ 10,00.  

(B) duas cédulas de R$ 20,00 mais 1 cédula de R$ 10,00.  

(C) uma cédula de R$ 20,00 mais 4 cédulas de R$ 10,00.  

(D) uma cédula de R$ 20,00 mais 5 cédulas de R$ 10,00. 

 

17) O número formado por 12 centenas e 8 dezenas é: ________  

 

18) Na reta numérica abaixo, a diferença entre o valor de um ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 

5 unidades. Em qual ponto estará localizado o número 30?  

 

 
 

19) A biblioteca da escola acabou de receber 256 livros novos, estes livros estavam embalados em  

(A) 2 caixas com 100 livros, mais 5 caixas com 10, mais 6 caixas com 1 livro.  

(B) 6 caixas com 100 livros, mais 2 caixas com 10, mais 5 caixas com 1 livro.  

(C) 2 caixas com 100 livros, mais 6 caixas com 10, mais 5 caixas com 1 livro.  

(D) 6 caixas com 100 livros, mais 5 caixas com 10, mais 2 caixas com 1 livro. 

 

20) No teste de matemática, Roberta acertou a seguinte multiplicação: . Que resposta encontrou?    
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Se tiver acesso, assista o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=j5L5oGsWaxA 

CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA 
    O sangue circula por todo o nosso corpo, neste caminho ele passa por vários órgãos. As 
artérias, veias e capilares levam o sangue por todo esse percurso. O coração é o órgão que 
recebe, através das veias, o sangue venoso (rico em gás carbônico) e bombeia, pelas 
artérias, o sangue arterial (rico em oxigênio). 

    O sangue arterial é bombeado pelo coração e levado para todo o corpo. O sangue sai 
pelas artérias que são caminhos mais largos, e vão se ramificando em caminhos cada vez 
menores até chegar a formas os vasos capilares. Depois outros vasos capilares recebem 
dos órgãos o sangue venoso e faz o caminho inverso, aumentando cada vez mais até 
chegar nas veias que levam o sangue rico em gás carbônico até o coração. 

    Este é o ciclo sanguíneo, um ir e vir contínuo por todo o corpo. 

Atividades: 

1) O que é sangue venoso? 

R.______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2) O que é o sangue arterial? 

R.:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

3)  Qual é a função do coração? 

R.:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) O que leva o sangue arterial para o corpo? 

R.:_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5) O que leva o sangue venoso para o coração? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j5L5oGsWaxA
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TURMA/SÉRIE: 5º ano   História   Professora: Silvana  

Se tiver acesso, assista o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=OS_V-A5XtOY 

GÍRIAS DE PIÚMA Piúma 

Em Piúma ao pedir informação para um nativo, cuidado para não se confundir. Quando 
disserem que o local é “oh perto” querem dizer que é longe. E se disserem que fica “oh 
longe”, na realidade é perto. 

Baseada nessa e em outras gírias, que o músico piumense, Leandro Ferreira, 40 anos, 
conhecido por Berola, reuniu as gírias mais faladas na cidade, juntou a rimas acrescentada 
de muita criatividade e compôs a música “as gírias de Piúma”. 

“Após conversar com várias pessoas, eu vi que a gente falava com um sotaque diferente. 
Eu fui notando que essas gírias são características daqui e resolvi juntar tudo numa música, 
porém aproveitei para contar um pouco sobre a história de Piúma”, comentou Leandro. 

A proposta do músico, que atualmente trabalha fazendo placas publicitárias, é elaborar um 
clipe ilustrando a música. Embora a gravação já esteja na internet. 

Um trecho da música é assim, “a gíria de Piúma que você não conheceu, tem tru, tem du 
gás, cavalão, tem museu, beiço de salame poca quando toma uma, isso é gíria de Piúma. 
Ô cheio que hoje vai dar quadra, e a maré não melhorou nada, e a raça toda tá de capa, tá 
doido que galera safa, na praia é só pelada zarra, que cavalada braba…” 

O próprio músico reconhece que para interpretar a música é necessário a ajuda de um 
nativo. Já o doutorando em sociologia, Cristiano Bodart vai além, segundo ele tais palavras 
podem variar de sentido de acordo com a frase e a entonação da voz. E acrescenta que 
tais expressões têm mais sentido na forma falada. 

Hora da Pesquisa: 

1 – Pesquise 4 gírias de Piúma e escreva os significados delas em seu caderno 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OS_V-A5XtOY
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ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 5º ano    GEOGRAFIA   Professora: Silvana  

Se tiver acesso, assista o vídeo no link: https://www.youtube.com/watch?v=ZTTNa4r2QPo 

Atividades econômicas do Brasil 

A ampla extensão territorial do Brasil permite inúmeras possibilidades no que diz respeito 
às atividades econômicas. 

O Brasil desenvolve em seu território atividades dos setores primário, secundário e 
terciário. Esse último é o destaque do país, sendo responsável por mais da metade do 
seu Produto Interno Bruto (PIB) e pela geração de 75% de seus empregos. 

SETOR 
PRIMÁRIO 

Produção através da exploração de recursos da natureza. Podemos citar 
como exemplos: agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo 
vegetal e caça. É o setor primário que fornece a matéria-prima para a 
indústria de transformação. 

SETOR 
SECUNDÁRIO  

É o setor da economia que transforma as matérias-primas (produzidas 
pelo setor primário) em produtos industrializados (roupas, máquinas, 
automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas, etc). Como há 
conhecimentos tecnológicos agregados aos produtos do setor 
secundário, o lucro obtido na comercialização é significativo. Países com 
bom grau de desenvolvimento possuem uma expressiva base econômica 
concentrada no setor secundário. A exportação destes produtos também 
gera riquezas para as indústrias destes países. 

SETOR 
TERCIÁRIO 

Setor econômico relacionado aos serviços. Os serviços são produtos não 
materias em que pessoas ou empresas prestam a terceiros para 
satisfazer determinadas necessidades. Como atividades econômicas 
deste setor, podemos citar: comércio, educação, saúde, 
telecomunicações, serviços de informática, seguros, transporte, serviços 
de limpeza, serviços de alimentação, turismo, serviços bancários e 
administrativos, transportes, etc. 

O setor terciário é marcante nos países de alto grau de desenvolvimento econômico. 
Quanto mais rica é uma região, maior é a presença de atividades do setor terciário. Com o 
processo de globalização, iniciado no século XX, o setor terciário foi o setor da economia 
que mais se desenvolveu no mundo. 

O Brasil é um país que apresenta uma economia sólida, é exportador de uma grande 
variedade de produtos, fato que fortalece a economia. As atividades de agropecuária, 
indústria e serviços são bem atuantes e contribuem para o crescimento do PIB (Produto 
Interno Bruto).   1 - Copie as perguntas e responda no caderno: 

a) O que é setor primário?  b) O que é setor secundário? c) O que é setor terciário? 
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ATIVIDADES 

 

1) Seguindo o planejamento, essa semana vamos trabalhar com algumas brincadeiras 

folclóricas. 

A primeira atividade vai ser a confecção de um Bilboquê, brincadeira bem tradicional 

e folclórica.  

 

2) A segunda atividade também é muito tradicional e folclórica, consiste na brincadeira 

“Escravos de Jó”, muito importante no desenvolvimento de habilidades como 

agilidade e concentração. 
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ALUNO:_______________________________________________________________ 

SÉRIE/TURMA: 5º ANO                   ARTE                             PROF.: ANA PAULA 

ATIVIDADE 

O que é Policromia? É a arte feita com várias cores. É o emprego de várias cores 

no mesmo trabalho. POLI + CROMIA= muitas cores. 

 

Sabendo que POLICROMIA é a arte feita com várias cores, chegou a hora de 

praticar, escolha uma das 03 obras de Romero Britto e reproduza-a em seu caderno de 

desenho usando várias cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


