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PORTUGUÊS 

 

Interpretação de texto 

 

Leia o texto a seguir e responda as questões propostas: 

A LIÇÃO DA BORBOLETA 

     

Um homem, certo dia, viu surgir uma pequena abertura num casulo. Sentou-se perto do 

local onde o casulo se apoiava e ficou a observar o que iria acontecer, como é que a lagarta 

conseguiria sair por um orifício tão miúdo. Mas logo lhe pareceu que ela havia parado de fazer 

qualquer progresso, como se tivesse feito todo o esforço possível e agora não conseguisse mais 

prosseguir. Ele resolveu então ajudá-la: pegou uma tesoura e rompeu o restante do casulo. A 

borboleta pôde sair com toda a facilidade… mas seu corpo estava murcho; além disso, era 

pequena e tinha as asas amassadas. 

O homem continuou a observá-la porque esperava que, a qualquer momento, as asas dela 

se abrissem e se estendessem para serem capazes de suportar o corpo que iria se firmar a 

tempo. Nada aconteceu! Na verdade a borboleta passou o restante de sua vida rastejando com 

um corpo murcho e asas encolhidas. Nunca foi capaz de voar. 

O que o homem em sua gentileza e vontade de ajudar não compreendia era que o casulo 

apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura eram o 

modo pelo qual Deus fazia com que o fluído do corpo daquele pequenino inseto circulasse até 

suas asas para que ela ficasse pronta para voar assim que se livrasse daquele invólucro. 

Algumas vezes o esforço é justamente aquilo de que precisamos em nossa vida. Se Deus 

nos permitisse passar através da existência sem quaisquer obstáculos, Ele nos condenaria a 

uma vida atrofiada. Não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nunca poderíamos 

alçar voo. 

  

1) Qual foi a intenção do homem ao ajudar a borboleta a sair do casulo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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 2) Por que a borboleta nasceu com as asas murchas e o corpo amassado? O que faltou 

para ela nascer bela? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

 

3) Qual  lição que o texto transmite? Explique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

4) Explique o sentido dos vocábulos “alçar vôo”. Qual é o verdadeiro significado dessas 
palavras no contexto? Assinale uma alternativa. 

a) (   )vencer os obstáculos da vida. 

b) (   ) voar em uma avião. 

c) (   ) voar para qualquer lugar. 

 

 

5) Classifique as palavras destacadas nas frases abaixo de acordo com o código: 
 

A- SUBSTANTIVO 

B- ADJETIVO 

C- VERBO 

a) (   )” viu surgir uma pequena abertura num casulo…” 

b) (   )” onde o casulo se apoiava e ficou a observar o que iria acontecer…” 

c) (   )” mas seu corpo estava murcho…” 

d) (   )” com um corpo murcho e asas encolhidas…” 

e) (   )” as asas dela se abrissem e se estendessem…” 

f) (   )” o modo pelo qual Deus fazia…” 

g) (   )” Nunca poderíamos alçar voo…”  
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6) Classifique os verbos destacados nas frases abaixo de acordo com código: 
 

A- PRESENTE 

B- PASSADO 

C- FUTURO 

a) (    )” ficou a observar o que iria acontecer…” 

b) (    )” Algumas vezes o esforço é justamente…” 

c) (    )” Nunca poderíamos alçar voo…” 

d) (    )” Não iríamos ser tão fortes…” 

e) (    )” aquilo de que precisamos em nossa vida…” 

f) (    )” O homem continuou a observá-la porque…” 
  

 7) Escreva cinco palavras que pertençam a mesma classe gramatical da palavra 

destacada na tabela abaixo. Observação: escreva palavras de seu repertório. 

Substantivo Verbo Adjetivo 

borboleta observar pequenino 

 

______________________________________________________________________________ 
 

8) Desenhe a borboleta em suas duas fases. A primeira fase ela deverá ser igual a 

borboleta do texto. A outra ela deverá ser uma linda borboleta com asas e corpo perfeitos. 

Use a criatividade! 

 

 

 

 

 

 

9) Espero que você tenha gostado do texto. Agora é sua vez de escrever um texto sobre o 

animal que você mais gosta. Faça uma pesquisa com seu para descobrir curiosidades 

sobre esse animal para deixar seu texto mais interessante. Bons estudos! 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Paola, Ana Paula e Josy 
 

Juiz de Fora, 17 de agosto de 2020 (segunda-feira) 

 

HISTÓRIA 

 

Revisão dos capítulos 4 e 5 

 

CAPÍTULO 4 – POVOS ANTIGOS DA AMÉRICA 

 

 As principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de 

Colombo foram os astecas, maias e incas. Os astecas e os maias desenvolveram seus 

respectivos centros urbanos na região conhecida como Mesoamérica, situada na América 

Central, entre o sul do México e a Guatemala. Já a civilização inca estabeleceu-se ao 

longo da linha dos Andes, na América do Sul, região que compreende os atuais Chile, 

Equador e Peru. 

 Astecas, maias e incas são considerados “construtores de civilização”, pois conseguiram 

desenvolver um complexo domínio de metais, o que os possibilitou a criação de cidades, 

de sofisticados sistemas de irrigação, plantio e outros elementos. Além disso, esses três 

povos também conseguiram criar seu próprio sistema de escrita e várias composições 

artísticas, das quais se destacam as grandes pirâmides de Tenochtitlán, capital do 

Império Asteca. 

 A mais antiga dessas três civilizações era a dos maias. Ao contrário dos astecas, os maias 

não conseguiram desenvolver um império unificado, mas apenas grandes centros 

independentes, que começaram a declinar por volta do século XIII. Os astecas começaram 

a se projetar como grande civilização no século XIV, quando chegaram ao vale do México, 

vindos de Aztaclán. Seu império foi o mais poderoso dos pré-colombianos, chegando a 

abarcar um contingente de milhões de pessoas. Só a capital, Tenochtitlán, em seu auge, 

chegava a comportar mais de 100 mil pessoas. Tanto entre astecas quanto entre maias, o 

culto ao Deus Solar era muito expressivo.  

 O Império Inca, por sua vez, desenvolveu-se por volta do século XII. Sua capital 

era Cuzco e, tal como os astecas e os maias, também cultuavam especialmente a 

divindade solar. O rei inca, que, além de sacerdote, era também chefe militar, era 

considerado o filho do Sol. Um dos pontos mais impressionantes da organização do vasto 

território inca era sua complexa conexão de estradas, que varavam os altos picos da 

Cordilheira dos Andes por meio de pontes feitas engenhosamente de cipós e madeira. 

 Essas três civilizações sucumbiram, gradualmente, com o início da colonização espanhola. 
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CAPÍTULO 5 – POVOS INDÍGENAS DA AMÉRICA 

 

 Indígenas na América Latina hoje: ainda continuam em luta pela manutenção e 

preservação de seus costumes. No Brasil ainda existem índios que vivem isolados na 

floresta, mas também muitos indígenas vivem no campo ou nas cidades, e já incorporaram 

hábitos dos não indígenas.  Os índios são considerados pela Constituição como sendo os 

primeiros habitantes do Brasil, e o Estado ficou com responsabilidade de demarcar suas 

terras e protegê-los, mas  os indígenas ainda sofrem muito com a invasão de suas terras e 

nem todas foram demarcadas ainda.  

 Os indígenas bolivianos ainda existem em grande quantidade, quase metade da 

população boliviana é indígena. Tanto que a Bolívia é considerada um Estado 

plurinacional. 

 Na Guatemala também encontramos um boa população indígena ainda, povos esses 

descendentes dos maias e que preservam diversos aspectos de seus antepassados. 

 Os indígenas na América do Norte: a população indígena também faz parte da realidade 

da América do Norte, sendo cerca de 2,9 milhões de pessoas de índios somente nos 

Estados Unidos. Integram vários povos, e em especial os Sioux se destacam na luta pela 

preservação do meio ambiente. 

 

Atividades 

 

1- Leia o texto abaixo e depois faça o que se pede:  

Uma das civilizações mais brilhantes que se desenvolveu na América, anteriormente à 

conquista espanhola, foi a dos maias, que floresceu e encontrou seu declínio entre os séculos 

IV e XVI. À época da chegada dos espanhóis, esta civilização já apresentava evidentes sinais 

de decadência, tendo sido completamente arrasada no início do século XVI. 
FLÁVIO, Ricardo e Adhemar. História e Companhia. p.106 

 

Sobre a civilização maia, é INCORRETO afirmar: 

a) Os maias organizavam-se em cidades–Estado. 

b) A chegada dos espanhóis levou a civilização maia à decadência. 

c) A sociedade maia não se organizava sob o domínio de um poder centralizado. 

d) A civilização maia se desenvolveu na Península de Yucatan. 
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2- Leia a frase abaixo. Encontre o erro existente na frase e faça a correção de acordo com 

o que nós estudamos. 

 

“O imperador – o Sapa Inca – tinha poderes limitados, já que os sacerdotes eram os 

verdadeiros detentores do poder.”  

 

3- Relacione corretamente os termos apresentados na coluna da direita com os povos 

pré-colombianos citados na coluna da esquerda. 

 

M Civilização MAIA (   ) A fundação de Tenochtitlán sobre uma das 
ilhas do Lago Texcoco deu início a um império que 
se impôs militarmente sobre todos os povos que 
habitavam a região. 
 

A Civilização ASTECA (   ) Essa civilização desenvolveu, na Matemática,  
criação de um sistema estabelecendo um símbolo  
para o zero e elaborou um sistema de escrita.  
 

I Civilização INCA (   )  O comércio funcionava através do sistema de  
escambo, ou seja, troca de mercadorias e alguns  
produtos, por serem mais valorizados como  
pedras preciosas ou favas de cacau, podiam ser  
utilizados como moedas. 

 
A ordem CORRETA é: 

a) A  M   I 

b) A   I   M 

c) M  A   I  

d) I  A  M   

 

4- Qual técnica de plantação era utilizada em práticas agrícolas pelos quéchuas? 

 

5- Qual povo antigo da América desenvolveu a técnica da Chinampa?  

 

6- De acordo com nossos estudos, qual país latino-americano tem a maior população 

indígena? 
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7- Os índios ainda sofrem muito com a invasão de suas terras. Que tipo de 

empreendimentos são realizadas nas Terras indígenas?  

 

8- O que significa um Estado plurinacional? 

 

9- Os guatemaltecos ainda preservam os costumes dos seus antepassados, inclusive 

hábitos alimentares. Que alimento ainda é o mais consumido por esse povo?  

 

10- Sabemos que o povo Sioux se destaca na luta pela preservação do meio ambiente. 

Por qual motivo eles estão engajados nessa luta?  
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

CORRIDA DE COPOS COM SOPRO  

 

Materiais necessários: 2 copos plásticos descartáveis (podem ser potinhos de iogurte 

higienizados também) e barbante. 

 

Na atividade de hoje, trabalharemos principalmente a parte respiratória. Soprar requer uma 

musculatura forte das bochechas, mandíbulas, lábios e língua. Além da diversão, essa atividade 

desenvolve o exercício de ritmar a respiração, criando uma expansão na caixa torácica, 

bem como aumenta a capacidade de percepção sensorial e mental. 

 

Pegue o copo descartável e fure no fundo com uma tesoura sem ponta (com a da 

supervisão de um adulto) e passe o barbante por dentro do copo. Coloque duas cadeiras 

distantes, uma de frente para outra, e amarre o barbante entre as cadeiras com o copo 

pendurado. Podemos colocar também o barbante na distância entre duas paredes. Através do 

sopro, você precisa levar o copo de um lado ao outro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Material necessário para próxima aula (21/08): 

- Bastão ou cabo de vassoura que você tenha em casa. 


