
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 

                                                                                                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA _______________________________________________________________________________ 

ALUNO (A) ________________________________________________________________5º ANO______ 
                         Nome completo                                                                                 SEMANA DE 05 A 09/10/2020 

 
ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA- LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

ORIENTAÇÃO: Senhores responsáveis, orientem o(a) aluno(a) que leia com atenção o texto “Pandora” do 
livro EMAI & Ler e Escrever, página 149  e responda as questões abaixo. 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 

1. O texto “Pandora” é uma:    (A) fábula.  (B) notícia. (C) receita. (D) lenda. 

2. De acordo com o texto, qual é o significado do nome PANDORA? R:________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

3. No trecho: “Num tempo distante...” – A expressão destacada, nos dá a ideia de: 

(A) lugar.   (B) tempo.    (C) modo.    (D) causa. 

 

4. Zeus puniu os homens porque: 

 
(A) não lhe deram presentes.     (C) dominaram a dádiva do fogo.  

(B) trocaram-no por outros ídolos.    (D) esconderam dele um segredo. 

 
 

5. No trecho: “Certo dia, Pandora viu uma ânfora muito bem lacrada...” – A palavra destacada pode ser substituída 

por:        (A) bacia.   (B) jarro.  (C) xícara.   (D) copo. 

 
6. Quais as características de Epimeteu, apresentadas no 6º parágrafo? R.:____________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

7. Que material foi utilizado para criar Pandora? R.:_______________________________________________________ 

 

 

8. Ao abrir a ânfora: 

 

a) Quais foram os monstros que saíram de dentro dela? R:_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Qual foi o espirito que permaneceu lá dentro? R:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 
 

9. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, segundo o feito de cada personagem. 

(A) Prometeu    (   ) Abriu a ânfora. 

(B) Hefesto     (   ) Cobriram a mulher com joias. 

(C) Atena     (   ) Entregou a mulher para Epimeteu.  

(D) Graças     (   ) Puniu os homens. 

(E) Horas     (   ) Moldou uma mulher de barro. 

(F) Epimeteu    (   ) Fez uma belíssima roupa.  

(G) Pandora    (   ) Coroaram a mulher com uma tiara de flores. 

(H) Hermes    (   ) Marido de Pandora  

(I) Zeus     (   ) Presenteou os homens com o fogo.  

 

10. Relate(escreva) qual foi plano de Zeus para castigar Prometeu e todos os homens. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO 

                                                                                                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESCOLA _______________________________________________________________________________ 

ALUNO (A) ________________________________________________________________5º ANO______ 
                         Nome completo                                                                                 SEMANA DE 05 A 09/10/2020 
 

ATIVIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA – FICHA DE LEITURA 

ORIENTAÇÕES: Leia o livro que lhe foi entregue na escola e responda as questões abaixo. ATENÇÃO: Esta 
atividade deverá ser entregue na terça-feira, dia 20 de outubro. 

 

FICHA DE LEITURA 

1 - Nome do livro:__________________________________________________________________________ 

2 - Nome do(a) Autor(a): ___________________________________________________________________ 

3 - Nome do(a) Ilustrador(a): _________________________________________________________________ 

4 - Nome da Editora: _______________________________________________________________________ 

5 - Número da Edição: ______________________________________________________________________ 

6 - Número de páginas: _____________________________________________________________________ 

7 - Assunto do livro: ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8 - Título que você daria ao livro: ______________________________________________________________ 

9 - Personagem principal (primária): ___________________________________________________________ 

10 - Personagens secundários: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

11 - Tipo de narrador: (observador ou personagem):_______________________________________________ 

12 - Tempo em que se passa a história (passado, presente  ou futuro):_________________________________ 

13 - Local onde se passa a história (espaço): ____________________________________________________ 

14 - Qual parte da história você mais gostou? Por quê?_____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

15 - O que você aprendeu com a história? ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

16 - A história é real ou imaginária? Por quê? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

17 - Ilustre uma parte da história. (Se quiser, desenhe no verso dessa folha.) 


