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PORTUGUÊS 

 

Sinais de pontuação  

  
Os sinais de pontuação servem para mostrar as marcas sonoras em um texto escrito. Sem 

esses sinais de pontuação não conseguiríamos entender um texto escrito. 

 

A Herança 

Um homem rico está muito doente. Sentindo que sua hora estava chegando, pediu papel e 

caneta e escreveu: 

“Deixo meus bens a minha irmã não a meu sobrinho jamais será paga a conta do padeiro 

nada dou aos pobres” 

Mas antes de pontuar sua frase ele morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? 

Eram quatro concorrentes. 

Nesse mesmo dia todos foram chamados para decidir o impasse. 

O sobrinho pontuou da seguinte forma: 

“Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho. Jamais será paga a conta do 

padeiro. Nada dou aos pobres.” 

Já a irmã pontuou assim: 

“Deixo meus bens à minha irmã. Não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do 

padeiro. Nada dou aos pobres.” 

O padeiro fez a pontuação que julgou correta: 

“Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do 

padeiro. Nada dou aos pobres.” 

E um representante dos pobres, com mais estudo, fez sua versão: 

“Deixo meus bens à minha irmã? Não! A meu sobrinho? Jamais! Será paga a conta do 

padeiro.” 

Como não entrou - se em acordo o caso foi parar no tribunal. O juiz decidiu que a herança 

deveria ficar com os pobres. 

 

Texto adaptado de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite.  

Comunicação/Expressão em língua nacional.  

São Paulo: Nacional, 1973.  
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PORTUGUÊS 

 

Atividades complementares 

 

 

1) Qual é o assunto principal do texto? 

a)    (    ) a herança 

b)    (    ) a pontuação 

c)    (    ) a família 

 

2) Quantos personagens estão disputando a herança? 

a)    (    ) 6 

b)    (    ) 4 

c)    (    ) 10  

 

3) Esse texto é ? 

a)    (    ) informativo 

b)    (    ) descritivo 

c)     (    ) narrativo 

 

4) Qual é o título do texto? Quem é o autor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

5) Qual é a diferença que as diversas pontuações trouxeram ao texto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6) Os sinais de pontuação são diferentes? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Ana Paula , Josy e Paola 
 

Juiz de Fora, 14 de Setembro de 2020 (segunda-feira) 

 

7) Diga como se chama e qual a função dos sinais abaixo. 

a) ? __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    

b)  ! __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    

 

c)   . __________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    

 

d)    … ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e)  _  _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

f) ,  ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    

 

8) Qual sua opinião sobre a atitude do juiz? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

9) Se você fosse o juiz o que faria? Justifique. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10) Como você pontuaria esse texto se fosse...? 

Esse presente é para meu neto não para minha neta também não penso em dá-lo para 

Renata minha melhor amiga não é para meu filho jamais será dado para minha nora Elisa  

a)    Se você fosse o neto 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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b)    Se você fosse a neta 

 _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

c)    Se você fosse Renata 

 _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

d)    Se você fosse o filho 

 _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e)    Se você fosse Elisa 

 _____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    
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HISTÓRIA 

 

Texto complementar 

 

 

 

 

 

 

 

Principais características da sociedade egípcia 

• Ausência quase que total da mobilidade social; 

• No topo da pirâmide encontrava-se o Faraó e seus parentes; 

• O Faraó era tratado como um Deus; 

• O governo era uma monarquia teocrática; 

• O Faraó era o chefe político do Estado e tinha extremo poder sobre tudo; 

• A segunda camada da pirâmide era composta pelos sacerdotes, nobres e funcionários; 

• Por último vinham os artesãos, camponeses, escravos e soldados; 

• Os camponeses formavam a maior parte da população; 

• As mulheres eram prestigiadas, por isso elas tinham o direito de exercer qualquer função 

política, econômica ou social em igualdade com aqueles que eram da mesma categoria 

social. 

Principais características da arquitetura egípcia 

• Era marcada pela religiosidade; 

• Construíram vários templos, como: Karnac, Luxor, Abu-Simbel, pirâmide de Gizé; 



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 5° Ano  

                                                                 Professoras: Ana Paula , Josy e Paola 
 

Juiz de Fora, 14 de Setembro de 2020 (segunda-feira) 

 

• Destaque também para as técnicas de escultura, pois construíram grandes estátuas dos 

faraós e esfinges; 

• Construção de sarcófagos; 

• Representação do dia a dia por meio da pintura. 

Principais características da economia egípcia 

• Se baseava na agricultura do trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro, algodão, etc; 

• O rio Nilo era essencial na região do Egito, pois ele movia a economia e garantia a 

unidade política; 

• A pesca, criação de animais e a caça eram atividades praticadas; 

• Camponeses e artesãos eram obrigados a dar um pedaço de seus produtos para o Estado 

e em troca recebiam o direito de cultivar o solo. 

 

 

Atividades complementares 

 

1) Como era composta a sociedade egípcia?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) Como os egípcios representavam o seu dia a dia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Quais eram os principais alimentos cultivados por esse povo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) O que os camponeses e artesãos eram obrigados a fazer? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 

 

ARRANCANDO O RABO! 
 

Materiais necessários: uma camisa e fita crepe / giz.  
 

Para conquistar o ponto, o participante deverá “arrancar o rabo" do adversário, utilizando 

apenas as mãos para conseguir tirar o objeto da parte de trás do oponente. Lembrando que não 

pode: segurar a(s) mão(s) ou braço(s) da outra pessoa, empurrar, agarrar, encostar o bumbum 

na parede ou no chão para se defender. São permitidas apenas mudanças de direções para se 

alcançar o objetivo.  

Nesta atividade, simulamos uma espécie de Luta Olímpica, na qual os participantes têm 

noções de ataque e defesa, agilidade, reflexo, coordenação motora, além de noção 

espacial. 

Vamos brincar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR 

Materiais necessários para próxima aula (18/09): 

-Roupa e tênis confortáveis e próprios para exercícios físicos. 

- Garrafinha de água 

- Colchonete ou toalha. 

 


