
 

 

 

 

 
 

 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM II 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
 

ESCOLA – ___________________________________________ 

NOME – _____________________________________________ 

PERÍODO – 04 a 08 de maio de 2020. 

 

ATIVIDADE 01 – 04 DE MAIO DE 2020 

1) Leia o texto abaixo: 

AS FONTES DE ENERGIA 
 

Como vimos anteriormente, podemos obter energia por meio do 
movimento e da transformação de recursos diferentes não apenas em sua 
composição como também em sua origem. Fonte de energia é o nome que 
damos à possibilidade de obter energia desses recursos. As fontes dividem-
se em dois grandes grupos: renováveis e não renováveis. A apropriação 
delas depende da disponibilidade natural e do desenvolvimento tecnológico 
para sua exploração.  

As fontes renováveis são aquelas que podem se renovar depois de 
usadas, ou que são permanentemente geradas pela natureza em uma 
velocidade compatível com seu uso, de tal forma que muitos as consideram 
como recursos inesgotáveis. Como geram menos subprodutos em sua 
utilização, são consideradas fontes de energia limpa, o que tem favorecido 
a pesquisa e o desenvolvimento em sua geração e uso.  

As fontes não renováveis, por sua vez, são as provenientes de 
materiais existentes na natureza que, para se renovar, levariam milhões de 
anos. Esses recursos são limitados e cada vez mais escassos, gerando 
conflitos geopolíticos em torno de suas reservas. Sua utilização geralmente 
envolve a queima de produtos com emissão de gases poluentes com intenso 
impacto ambiental, sobretudo quando usados em larga escala, como nos 
dias atuais.  

Ao conjunto de fontes renováveis e não renováveis disponíveis e 
utilizadas damos o nome de matriz energética, que indica a proporção do 
uso de cada fonte na energia total produzida. 
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Observe, nos gráficos de pizza, as matrizes mundial e brasileira e, no 

gráfico de barras, a proporção entre energia renovável e não renovável, no 

Brasil e no mundo.  
 

 

 
Fonte: texto retirado do Caderno Nossa Rede de Ciências Humanas e da Natureza, 5º ano, 

p.23. 

 
2) De acordo com o texto lido, podemos obter energia: 

a) Por meio do movimento e da transformação de recursos diferentes; 

b) Por meio do movimento de rotação e translação; 

c) Por meio de recursos tecnológicos; 

d) Por meio da sustentabilidade. 
 

3)  Após ter feito a leitura do texto, explique com suas palavras o que você 

entendeu por Fonte de Energia. 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________  
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ATIVIDADE 02 – 05 DE MAIO DE 2020 
 

4) Releia o trecho: “A apropriação delas depende da disponibilidade natural e 

do desenvolvimento tecnológico para sua exploração”. Esse trecho se 

refere: 

a) Às fontes naturais; 

b) Às fontes de sustentabilidade; 

c) Às fontes de energia renováveis e não renováveis; 

d) Apenas às fontes de energia não renováveis. 

 

5) O conjunto de fontes renováveis e não renováveis disponíveis e utilizadas 

recebe o nome de: 

a) Gases poluentes; 

b) Recursos inesgotáveis; 

c) Energia limpa; 

d) Matriz energética. 

6) Releia o texto “As Fontes de Energia” atentamente e explique o que você 

entendeu por: 

a) Fontes de Energia Renováveis: 

Cite alguns exemplos. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

b) Fontes de Energia Não Renováveis: 

Cite alguns exemplos. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 03 – 06 DE MAIO DE 2020 
 
 
7) Observe, nos gráficos de pizza da página 2, as matrizes mundial e brasileira 

no Brasil e no mundo e responda: 

a) Qual a fonte de energia mais utilizada no mundo?  

_________________________________________________________ 
 

b) Qual a fonte de energia mais utilizada no Brasil? 

_________________________________________________________ 
 

c) Qual a porcentagem de energia nuclear utilizada pelo mundo? 

_________________________________________________________ 
 

d) Quem utiliza menos energia hidráulica o Mundo ou o Brasil? 

_________________________________________________________ 
 

e) Quem mais utiliza o gás natural como fonte de energia?  

_________________________________________________________ 
 
 

8) Agora observe o gráfico de barras na página 3 e responda: 

a) Qual a diferença entre o consumo de energia renovável no Brasil e no 

mundo. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 04 – 07 DE MAIO DE 2020 

 

 

9) Observe a sua casa e descubra quais os tipos de energia você consegue 

perceber nela. Agora faça uma lista destas formas de energia que você 

observou. 

 

a) ___________________________________________ 

b) ___________________________________________ 

c)   __________________________________________ 

d) ___________________________________________ 

e) ___________________________________________ 

f) ___________________________________________ 

g) ___________________________________________ 

h) ___________________________________________ 

i) ___________________________________________ 

 

10) Agora pense nas atividades que você realiza durante o dia, a forma de 

energia que usa e escreva abaixo. 

 

ATIVIDADES QUE REALIZA 
DURANTE O DIA 

FORMA DE ENERGIA 
UTILIZADA 
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ATIVIDADE 05 – 08 DE MAIO DE 2020 
 
 
11) Que tal conversar um pouco com seus familiares sobre o consumo de 
energia e construir sugestões para melhorar o uso da energia? Registre abaixo 
as sugestões que vocês construíram. 
   
 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________  

 

 

Nos encontraremos na próxima semana! 


