
 
 ATIVIDADE  DE PORTUGUÊS - EAD 

ALUNO (A):_____________________________________________ 

5º ANO     DATA: ____/____/_____ 

QUESTÃO 01  

Leia o texto abaixo. 

A escola onde João estuda realizou uma 

gincana, dentre outras tarefas, destacou-se 

a de arrecadar alimentos não perecíveis 

para doação em orfanato. O gráfico abaixo 

registra o resultado da arrecadação em 

quilos por equipe. 

Com base nos dados do gráfico acima, 

Classifique do primeiro ao quarto colocado 

as equipes participantes Marque a resposta 

certa: 

(A) Amarelo, azul; Verde e Vermelho. 

(B) Verde, Amarelo, Vermelho e Azul. 

(C) Vermelho, Verde, Azul e Amarelo. 

(D)  Vermelho, Azul, Verde e Amarelo. 

 

QUESTÃO 02  

Leia o texto a seguir e responda as 

questões 02 e 03. 

 

 

A expressão “CHUAC!” reproduz 

(A) O beijo da personagem no sapo. 

(B)  O susto que o sapo levou a ser beijado. 

(C) O surgimento de uma ideia repentina. 

(D)  O desejo realizado por um por um 

príncipe. 

QUESTÃO 03  

No último quadrinho, a fisionomia do sapo 

mais os corações ao seu redor revelam: 

(A) Medo em relação à atitude da 

personagem Mônica. 

(B) Reconhecimento do assombro vivido 

pela personagem Mônica. 

(C) Encerramento do personagem em 

relação à transformação ocorrida. 

(D) Curiosidade do personagem sobre 

      a presença da “fada madrinha”. 



 
 ATIVIDADE  DE PORTUGUÊS - EAD 

ALUNO (A):_____________________________________________ 

5º ANO     DATA: ____/____/_____ 

QUESTÃO 01  

Leia o texto abaixo: 

A finalidade do texto é: 

(A) Ensinar a fazer uma feijoada. 

(B) Divulgar uma feijoada. 

(C) Informar sobre a origem do feijão. 

(D) Convidar para uma feijoada. 

QUESTÃO 02  

Leia o texto abaixo: 

 

O texto contido no documento acima tem a 

finalidade de  

(A) Identificar a escola da pessoa 

(B) Identificar a pessoa do retrato. 

(C) Permitir gratuidade no transporte 

público. 

(D) Comprovar o trabalho da pessoa. 

QUESTÃO 03  

Agora responda: 

Os versos de 17 a 24, construídos por meio 

de verbos expressam 

(A) os passos a serem seguidos por aqueles 

que desejam cozinhar bem. 

(B) os desejos de pessoas ao sentirem o 

perfume da sobremesa de Geralda. 

(C) as atitudes adotadas pela feiticeira ao 

preparar seus feitiços. 

(D) as instruções para preparação de quitutes 

da mãe brasileira. 

 



 
 ATIVIDADE  DE PORTUGUÊS - EAD 

ALUNO (A):_____________________________________________ 

5º ANO     DATA: ____/____/_____ 

QUESTÃO 01  

Leia os quadrinhos a seguir: 

 

 No terceiro quadrinho, a expressão da 

personagem Mônica e sua fala “AAAIII II” 

indicam que ela está: 

(A) Nervosa. 

(B) Triste. 

(C) Admirada. 

(D) Assustada. 

 

 

QUESTÃO 02  

Leia o texto acima: 

A mania de Talita de dar nome de gente aos  

(A) Curiosa 

(B) Exagerada 

(C) Estudiosa 

(D) criativa 

 



 
 ATIVIDADE  DE PORTUGUÊS - EAD 

ALUNO (A):_____________________________________________ 

5º ANO     DATA: ____/____/_____ 

QUESTÃO 01  

Texto 1: 

 

De acordo com o texto, para repor as 

energias, os beija-flores 

(A) azem acrobacias e piruetas durante o vôo. 

(B) Pousam em vários lugares para descansar. 

(C) Sugam o néctar das flores. 

(D) Param no ar e voam para trás, como num 

balé 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 02  

Texto 2: 

 

O motivo que levou a raposa a elogiar o 

corvo foi o desejo de 

(A) Ouvir o canto do corvo. 

(B) Conseguir o pedaço de queijo. 

(C) Conhecer as cores do pássaro. 

(D) Ver de perto a beleza estonteante do 

pássaro. 

 

 

 

 



 
 ATIVIDADE  DE PORTUGUÊS - EAD 

ALUNO (A):_____________________________________________ 

5º ANO     DATA: ____/____/_____ 

QUESTÃO 01  

Texto 1: 

 

O texto tem a finalidade de: 

(A) Ensinar uma brincadeira. 

(B) Divertir o eleitor. 

(C) Fazer um convite. 

(D) Informar sobre alguns hábitos. 

QUESTÃO 02  

A palavra AHÁÁ!!, no último quadrinho, está 

escrita com letras maiores: 

(A) Porque a palavra é sem sentido. 

(B) Para enfatizar a reação de satisfação da 

mulher. 

(C) Porque a palavra é pequena. 

(D) Para enfatizar a reação de desespero do 

homem. 

QUESTÃO 03  

Texto 3: 

 

 

No texto, a palavra COMPOSIÇÃO indica: 

(A) As situações contra-indicadas do remédio. 

(B) As vitaminas que fazem falta ao homem. 

(C) Os elementos que formam o remédio. 

(D) Os produtos que causam anemias. 



 
 ATIVIDADE  DE PORTUGUÊS - EAD 

ALUNO (A):_____________________________________________ 

5º ANO     DATA: ____/____/_____ 

QUESTÃO 01  

A escolinha do Mar 

A escola de dona Ostra fica lá no fundo do mar. 

Nesta escola, as aulas são muito diferentes. 

O Dr.Camarão, por exemplo, dá aula aos peixinhos 

menores: 

- Um peixe inteligente presta atenção àquilo que 

come. Não come minhoca com anzol dentro. Nunca! 

O peixe elétrico ensina a fazer foguetes: 

- Quando nosso foguete ficar pronto, nós vamos à 

terra. Os homens não vão à lua? 

E o mestre Vila-Peixes ensina aos alunos lindas 

canções: 

“Como pode um peixe vivo viver fora d`água fria...” 

 

De acordo com o texto, de quem é a escola 

do Mar? 

(A) Da dona Ostra. 

(B) Do maestro. 

(C) Do doutor Camarão. 

(D) Do peixe elétrico. 

 

QUESTÃO 02  

Leia o texto: Leia o texto abaixo: 

 

O autor desses quadrinhos pretendeu chamar a 

atenção para a: 

(A) Necessidade de preservar as árvores. 

(B) Necessidade de preservar as árvores. 

(C) Poesia “Canção do exílio”, que fala da terra. 

(D) Vida de passarinho solitário. 

(E) Volta o sabiá para sua casa. 

 

EVA FURNARI 

EVA FURNARI – Uma das principais figuras da 

literatura para crianças. Eva Furnari nasceu em 

Roma (Itália) em 1948 e chegou ao Brasil em 1950, 

radicando-se em São Paulo. Desde muito jovem, 

sua atração eram os livros de estampas e não 

causa estranhamento algum imaginá-la envolvida 

com cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e 

personagens para habilitá-los... 

Suas habilidades criativas encaminharam-na, 

primeiramente, ao universo das Artes Plásticas 

expondo, em 1978, desenhos e pinturas na 

Associação dos Amigos do museu de Arte Moderna, 

em uma amostra individual. Paralelamente, cursou a 

Faculdade de Arquitetura e urbanismo da USP, 

formando-se no ano de 1976. No entanto, erguer 

prédios tornou-se pouco atraente quando encontrou 

a experiência das narrativas visuais. 

Iniciou sua carreia como autora e ilustradora, 

publicando histórias sem texto verbal, isto é, 

contadas apenas por imagens. Seu primeiro livro 

lançado pela Ática, em 1980. Cabra-cega, 

inaugurando a coleção Peixe Vivo, premiada pela 

Fundação Nacional do Livro infantil e Juvenil-

FNLIJ. 

Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu 

muitos prêmios, entre eles contam o Jabuti de 

“Melhor Ilustração” – Trucks (Ática, 1991). A 

bruxa Zelda e os 80 docinhos (1986) e Anjinho 

(1998) – setes láureos concedidos pela FNLIJ e 

o Prêmio APCA pelo conjunto de sua obra. 

 

QUESTÃO 03  

A finalidade do texto é: 

(A) Apresentar dados sobre vendas de livros. 

(B) Divulgar os livros de uma autora. 

(C) Informar sobre a vida de uma autora. 

(D) Instruir sobre o manuseio de livros. 

 



 
 ATIVIDADE  DE PORTUGUÊS - EAD 

ALUNO (A):_____________________________________________ 

5º ANO     DATA: ____/____/_____ 

LEIA O TEXTO E RESPONDA AS 

QUESTÕES 1,2 E 3. 

 

QUESTAO 01. A parte do texto que nos 

indica que o narrador é um filho ou filha é 

(A) “A rua é de todos!” 

(B)  “Ora, ora (...), a rua é para isso mesmo!” 

(C) “(...) não se pode deixar a sujeira no meio 

da rua...”. 

(D) “meu pai me olhou torto, torto.” 

QUESTÃO 02. Lendo o trecho “Mas quando 

ele voltou, eu vi que ele tinha um saquinho, 

que atirou no lixo (...)” pode-se concluir que 

o pai 

(A) Resolveu comprar sacos de lixo. 

(B) Desistiu de passar com o cão. 

(C) Recolheu a sujeira do seu cachorro. 

(D) Pisou no lixo encontrado na rua. 

QUESTÃO 03  

A expressão destacada na frase “Meu pai me 

olhou torto, torto,” quer dizer que o pai olhou o 

menino com 

(A) Alegria 

(B) Insatisfação 

(C) Desrespeito 

(D) Orgulho 

QUESTÃO 04. Leia o texto abaixo. 

 
Saúde. Abril, nov. 2007. 

 
De acordo com esse texto, qual é a 
solução que está nas mãos das pessoas? 

A) A fabricação de sacos plásticos. 

B) A preservação do planeta. 

C) O consumo de produtos. 

D) O cuidado com o sapo-dourado. 


