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Avaliação de Português 
 

Manga 
 

    A manga é fruta nativa da Ásia, mais precisamente da Índia, do sudeste do 
continente asiático e das ilhas circunvizinhas sendo, sem dúvida, um dos 

melhores e mais largamente aproveitados frutos de origem tropical. 

    Apesar de ser cultivada em suas regiões de origem há mais de 4 mil anos, 

sua introdução em outras terras foi muito lenta: a viagem das mangas pelo 
mundo iniciou-se apenas com a descoberta das rotas comerciais marítimas 

entre a Europa e a Ásia, no início do século 16. Foram os portugueses, mais 

uma vez, que fizeram esse trabalho, levando as mangas, primeiro, para as 

costas leste e oeste da África trazendo-a, depois, para a América. 

Virgínia Brandão. Disponível em: <http://correiogourmand.com.br>. 
(Fragmento). 

Questão 1 – Na passagem “[…] frutos de origem tropical.”, há um adjetivo. Aponte-

o: 

(     ) “frutos” 

(     ) “origem” 

(     ) “tropical” 

  

Questão 2 – Identifique a frase em que o termo grifado é um adjetivo pátrio: 

(     ) “[…] do sudeste do continente asiático […]” 
(     ) “[…] rotas comerciais marítimas entre a Europa e a Ásia […]” 

(     ) “[…] trazendo-a, depois, para a América.” 

  

Questões 

Questão 3 – Em “[…] sua introdução em outras terras foi muito lenta […]”, a palavra 

“muito”: 
(     ) explica o sentido do adjetivo “lenta”. 

(     ) intensifica o sentido do adjetivo “lenta”. 

(     ) complementa o sentido do adjetivo “lenta”. 



  

Questão 4 – Na parte “[…] ilhas circunvizinhas […]”, o adjetivo grifado: 

(     ) variou em gênero. 

(     ) variou em número. 

(     ) variou em gênero e número. 

  

Questão 5 – No trecho “Foram os portugueses, mais uma vez, que fizeram esse 

trabalho […]”, o termo “portugueses” é: 

(     ) um adjetivo 

(     ) um pronome 

(     ) um substantivo 

  

6) Assinale a alternativa correta. 

 
a) As palavras piauiense, potiguar, cearense e capixaba são adjetivos pátrios que se referem a 

pessoas que nasceram, respectivamente,  

 

              (       ) no Piauí, no Ceará, em São Paulo e no Rio de Janeiro. 

   (       ) no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Ceará e no Espírito Santo. 

              (       ) na Bahia, no Rio de Janeiro, em Piauí e no Ceará. 

              (       )  no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Ceará e no Espírito Santo.  

 

 

b)  São palavras paroxítonas: 

 

    (      ) movimento, garrafa, caneca e movimento. 

    (       ) árvore, pedra, garrafa e movimento. 

    (       ) mármore, boneca, interior e rural. 

    (       ) moderno, boneca, pedra e árvore.  

 

 

 

7) Leia e responda. 

 

Andei por duas quadras para contar ao meu pai que fui a primeira colocada no concurso. 

Meu pai tem o triplo da minha idade, mas é muito divertido e adora festas! Para comemorar 

minha vitória, mandou convidar todos os meus amigos e pediu pizza. Comi dois quartos de 

uma pizza toda e fiquei satisfeita. 

 

Os numerais destacados no texto podem ser classificados, na ordem em que aparecem, como 

 

(       ) ordinal, fracionário, cardinal e multiplicativo. 

(       ) cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. 

(       ) fracionário, ordinal, multiplicativo e cardinal. 

(       ) multiplicativo, fracionário, cardinal e ordinal. 

 



 

Classifique os numerais em: cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários.  

 
 quatrocentos _______________________                    triplo ___________________________    

 

um terço __________________________                    primeiro ________________________  

 

dezesseis avos _____________________                     sexagésimo _____________________  

 

dois livros ________________________                     quinto lugar ____________________   

 

dobro do resultado _________________                      meio quilo _____________________   

 

 

 

8) Agora forme frases usando o seguintes homônimos: 

 

a) cerrar:   

_________________________________________________________________________ 

 

b) serrar:    

_________________________________________________________________________ 

 

c) abril: 

____________________________________________________________________ 

 

d) abriu: 

___________________________________________________________________ 

 
 
e) conserto: 
_______________________________________________________________________  
 
 
f) concerto: 
________________________________________________________________________  
 
 
g) cela: 
____________________________________________________________________________   
 
 
h) sela: 
_____________________________________________________________________________  
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Matemática- 5º Ano  

Atividade para quarta-feira (20 de maio de 2020) – 2 hora-aulas  
 
 
 

Conteúdo 
- Multiplicação e divisão 
- As formas do mundo 
-As formas da arte 
- Figuras planas 
 
 
 
 
Págs. 34 à 41 
 
 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=GsZ1r0VjgGw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GsZ1r0VjgGw
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Correção de Ciências- 5º Ano ( pág. 110 à 113 ) 

 

Pág. 110 

A) células 

B) coração 

C) tecidos 

D) respiratório 

E) energia 

F) cardiovascular  

G) locomotor 

 

 

Pág. 111 (recorte e colagem) ou desenhar os sistemas pedidos. 

 

Pág. 112 

Exerc. 2  

 

A)  1/ 3 /4 / 5 / 2 

 

B) Sistema cardiovascular. 

C) O sistema cardiovascular é responsável pelo transporte e pela distribuição de 

substâncias. 

 

 

Pág. 112  

Exerc. 3 

Sistema respiratório, cardiovascular, locomotor, nervoso. 



Pág. 113 

 Exerc. 4 

B) O tempo é variável de acordo com a extensão do dano, local da fratura, 

quantidade de tecido afetado etc. 

 

C) O osso é um tecido composto de células que têm a capacidade de produzir 

novas células e reparar a fratura causada pelo rompimento do tecido.  

 

 

D) Células vivas, pois as células do tecido ósseo são capazes de produzir novas 

células.  

 

 

E) Cortiça de árvores. 

 
 
 

 


