
ESCOLA: E.M.E.F. Britânia. 

TURMA: 5° ano     SALA:PRAIA PORTAL DA TRINCHEIRA 

PROFESSORA: MÁRCIA 

Conto de Mistério: 

 

O quilo de feijão 

 

         Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando 

pelos cantos escuros, era quase impossível a qualquer pessoa que cruzasse 

com ele ver seu rosto.  No local combinado, parou e fez o sinal que tinham já 

estipulado à guisa de senha. Parou debaixo do poste, acendeu um cigarro e 

soltou a fumaça em três baforadas compassadas. Imediatamente um sujeito mal-

encarado, que se encontrava no café em frente, ajeitou a gravata e cuspiu de 

banda. 

         Era aquele. Atravessou cautelosamente a rua, entrou no café e pediu um 

guaraná. O outro sorriu e se aproximou: 

         Siga-me! - foi à ordem dada com voz cava. Deu apenas um gole no 

guaraná e saiu. O outro entrou num beco úmido e mal iluminado e ele - a uma 

distância de uns dez a doze passos - entrou também. 

         Ali parecia não haver ninguém. O silêncio era sepulcral. Mas o homem que 

ia à frente olhou em volta, certificou-se de que não havia ninguém de tocaia e 

bateu numa janela. Logo uma dobradiça gemeu e a porta abriu-se discretamente. 

         Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada onde, no 

centro, via-se uma mesa cheia de pequenos pacotes. Por trás dela um sujeito de 

barba crescida, roupas humildes e ar de agricultor pareciam ter medo do que ia 

fazer. Não hesitou - porém - quando o homem que entrara na frente apontou 

para o que entrara em seguida e disse: "É este". 

         O que estava por trás da mesa pegou um dos pacotes e entregou ao que 

falara. Este passou o pacote para o outro e perguntou se trouxera o dinheiro. Um 

aceno de cabeça foi à resposta. Enfiou a mão no bolso, tirou um bolo de notas e 

entregou ao parceiro. Depois se virou para sair. O que entrara com ele disse que 

ficaria ali. 

         Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando 

alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou tocar 



a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e, meia hora 

depois, entrava em casa a berrar para a mulher: 

         - Julieta! Ó Julieta... Consegui. 

         A mulher veio lá de dentro enxugando as mãos em um avental, a sorrir de 

felicidade. O marido colocou o pacote sobre a mesa, num ar triunfal. Ela abriu o 

pacote e verificou que o marido conseguira mesmo. Ali estava: um quilo de feijão. 

                                                                              

   Sérgio Porto - Stanislaw Ponte Preta 

1-Responda 

 

     a) - Quantos parágrafos tem o texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

     b) - Qual o assunto principal do texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

     c) - Descreva como estava vestido o homem? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

     d) - Qual era a senha? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e) - O que o homem estava querendo? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2 - Ilustre o texto com muito capricho! 

 

 

 



3 – Produção de texto: 

 

Escreva um outro final para o conto de mistério. Continuando o trecho abaixo: 

“Saiu então sozinho, caminhando rente às paredes do beco. Quando 

alcançou uma rua mais clara, assoviou para um táxi que passava e mandou 

tocar a toda pressa para determinado endereço. O motorista obedeceu e, 

meia hora depois, entrava em casa a berrar para a mulher: 

         - Julieta! Ó Julieta... Consegui.” 

 

 

 

Conto de Medo: 

 

Esta história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. 

Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. Dois garotos 

conversavam sentados na varanda da casa de um deles. 

- Você acredita em fantasma? - perguntou o mais novo. 

- Acredita sim! - insistiu o mais novo. 

- Pode apostar que não - replicou o outro. 

- Tudo bem. aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar 

no cemitério á noite. 

- Ah, é? - disse o garoto que fora desafiado. - Pois então vamos já para ao 

cemitério, que eu vou provar minha coragem. 

Assim, os dois garotos foram até a rua do cemitério. O portão estava fechado. 

O silêncio era profundo. Estava tão escuro... Eles começaram a sentir medo. 

Para ganhar a aposta era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do 

cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu. Parou na frente do 

portão e começou a fazer caretas para o amigo. Depois se encostou no portão 

e tentou bater a mão nele foi quando percebeu que ela estava presa... 

 

 

 



4- AGORA DÊ CONTINUIDADE AO CONTO...E BOA TAREFA! 

 

LEMBREM-SE: PARA QUE UM TEXTO FIQUE ÓTIMO TEMOS QUE 

REVISÁ-LO VÁRIAS VEZES. POR ISSO, LEIA E FAÇA SUAS 

ALTERAÇÕES/CORREÇÕES ATÉ QUE FIQUE PERFEITO. 

 

5 – ILUSTRE SEU CONTO DE MEDO COM CAPRICHO. 

 

 

 

 

 

6- OBSERVE E RESPONDA: 

 

A). A palavra claro, no segundo quadrinho, significa: 

 

(a) o contrário de escuro. 

(b) o contrário de pode. 

(c) o mesmo que escuro. 

(d) o mesmo que pode. 

 



B). Mônica ficou aborrecida por que: 

 

(a) entendeu diferente o sentido da palavra pintar. 

(b) implicou com o assobio do cebolinha. 

(c) pensou que o amigo ia pintar o retrato dela. 

(d) respondeu apressadamente a pergunta 

C). Os três quadrinhos mostram Cebolinha 

(a) caminhando na direção da escola. 

(b) indo para uma escola de pintura. 

(c) vestindo-se como um pintor de quadros. 

(d) voltando alegremente da aula de música. 

 

D). O primeiro e o terceiro quadrinhos indicam que o personagem está: 

 

(a) assobiando uma melodia. 

(b) pensando na nota da prova. 

(c) atrasado para a aula de música. 

(d) querendo ir embora depressa. 

 

E). O ponto de interrogação em: “Monica, posso te pintar ?”  Indica que 

Cebolinha está: 

(a) concordando. 

(b) perguntando. 

(c) afirmando. 

(d) obedecendo 

 

F) O texto que você leu é: 

(a) uma fábula 

(b) uma receita 

(c) uma notícia. 

(d) uma história em quadrinhos 

 



G). Este texto é uma história em quadrinhos por que: 

(a) emprega palavras pouco usadas e difíceis de entender. 

(b) ensina a fazer uma pintura. 

(c) combina imagens e palavras para contar uma história. 

(d) repete muitas informações já conhecidas 

 

    

7-Divirta-se com a leitura dos textos abaixo:  

   

A)   texto1     texto informativo 

 

 

 

 

 

 



B) texto2        CONTO DE MEDO 

 

 

 

 

 

 

 



C) TEXTO 3      HUMOR 

                                 Vó caiu na piscina  
Noite na casa da serra, a luz apagou. Entra o garoto:  
— Pai, vó caiu na piscina.  
— Tudo bem, filho.  
O garoto insiste:  
— Escutou o que eu falei, pai?  
— Escutei, e daí? Tudo bem.  
— Cê não vai lá?  
— Não estou com vontade de cair na piscina.  
— Mas ela tá lá…  
— Eu sei, você já me contou. Agora deixe seu pai fumar um cigarrinho 
descansado.  
— Tá escuro, pai.  
— Assim até é melhor. Eu gosto de fumar no escuro. Daqui a pouco a luz volta. 
Se não voltar, dá no mesmo. Pede a sua mãe pra acender a vela na sala. Eu 
fico aqui mesmo, sossegado.  
— Pai…  
— Meu filho, vá dormir. É melhor você deitar logo. Amanhã cedinho a gente 
volta pro Rio, e você custa muito a acordar. Não quero atrasar a descida por 
sua causa.  
— Vó tá com uma vela.  
— Pois então? Tudo bem. Depois ela acende.  
— Já tá acesa.  
— Se está acesa, não tem problema. Quando ela sair da piscina, pega a vela e 
volta direitinho pra casa. Não vai errar o caminho, a distância é pequena, e 
você sabe muito bem que sua avó não precisa de guia.  
— Por que cê não acredita no que eu digo?  
— Como não acredito? Acredito sim.  
— Cê não tá acreditando.  
— Você falou que a sua avó caiu na piscina, eu acreditei e disse. Que é que 
você queria que eu dissesse?  
— Não, pai, cê não acreditou ni mim.  
— Ah, você está me enchendo. Vamos acabar com isso. Eu acreditei, viu? 
Estou te dizendo que acreditei. Quantas vezes você quer que eu diga isso? Ou 
você acha que estou dizendo que acreditei, mas estou mentindo? Fique 
sabendo que seu pai não gosta de mentir.  
— Não te chamei de mentiroso.  
— Não chamou, mas está duvidando de mim. Bem, não vamos discutir por 
causa de uma bobagem. Sua avó caiu na piscina, e daí? É um direito dela. Não 
tem nada de extraordinário cair na piscina. Eu só não caio porque estou meio 
resfriado.  
— Ô, pai, cê é de morte!  
O garoto sai desolado. Aquele velho não compreende mesmo nada. Daí a 
pouco chega à mãe:  
— Eduardo, você sabe que dona Marieta caiu na piscina?  
— Até você, Fátima? Não chega o Nelsinho vir com esta ladainha?  
— Eduardo, está escuro que nem breu, sua mãe tropeçou, escorregou e foi 
parar dentro da piscina, ouviu? Está com a vela acesa na mão, pedindo que 
tirem ela de lá, Eduardo! Não pode sair sozinha, está com a roupa encharcada, 
pesando muito, e se você não for depressa ela vai ter uma coisa! Ela morre, 
Eduardo! [...]  



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICA 

 

 

1- Um ciclista percorreu 5781 km em um ano, este número é formado por: 

 

 (A) 7 unidades de milhar, 8 centenas, 7 dezenas e 1 unidade 

 (B) 7 centenas, 5 unidades de milhar, 8 dezenas e 1 unidade  

(C) 5 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 1 unidade 

 (D) 5 unidades de milhar, 7 centenas, 1 dezenas e 8 unidades 

 

2- A decomposição do número 93121 é: 

 

 (A) 93 dezenas de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 1 unidade.  

(B) 9 centenas de milhar, 3 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 1 

unidade.  

(C) 9 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 121 centenas.  

(D) 9 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 1 

unidade. 

 

.  

 

3- Considere o número 582, qual a o valor posicional do número 5? 

 (A) O valor posicional do número 5 centenas. 

 (B) O valor posicional do número 5 unidades.  

(C) O valor posicional do número 5 dezenas.  

(D) O valor posicional do número 5 unidades de milhar. 

4- Um número pode ser decomposto em 5 x 100 + 3 x 10 + 5 qual é esse 

número?  

(A) 235 

 (B) 352  

(C) 523  

(D) 535  



 

5- João tinha em sua carteira 2.600 reais. A quantidade que João tem na 

carteira é o mesmo que:  

(A) 2000 + 600  

(B) 200 + 600 

 (C) 2000 + 60  

(D) 20 000 + 600 

6- O quadro abaixo mostra o número de habitantes em quatro cidades. 
 
 
CIDADE  Nº DE HABITANTES  
Morrinhos  21 400  
Marco  24 703  
Bela Cruz  30 870  
Cruz  22 686  

 
Qual é a cidade que tem o maior número de habitantes e qual a diferença de 
habitantes entre a maior cidade e a menor cidade? 
 
 
7- Observe os 36 carrinhos que Natan ganhou em seu aniversário. Ele 
pretende agrupar seus carrinhos de 6 em 6. Quantos grupos de carrinhos, 
Natan irá formar?  
 
 

 
 
 
 

Quantos grupos de carrinhos, Natan irá formar? 
 
 
 (A) 5    
 ( B) 6    
 ( C) 7       
 ( D) 9 
 
 



 

 Observando o quadriculado acima responda: 

a) A localização do barco é: 

 

a) B4           

b) A4 

c) C3 

d) D5 

 

b) Na coordenada B3 está: 

 

a) O navio 

b) O porta-aviões 

c) O avião 

d) O submarino 

 

 

 

 

 

 



RESOLVA  

 

 

  

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


