
 

 
 

 

 

 
 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM II 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA – __________________________________________________ 

NOME – ____________________________________________________ 

PERÍODO – 11 a 15 de maio de 2020. 
 

ATIVIDADE 01 – 11 DE MAIO DE 2020 
 
1) Leia o texto abaixo: 

Acarajé, uma das marcas registradas de Salvador 
 

Poucos estados brasileiros têm uma culinária tão rica quanto a Bahia. 

Vatapá, moqueca, bobó e tantos outros pratos que encantam pelo aroma, 

sabor e visual. Nas ruas de Salvador, é impossível não se deleitar com as 

delícias servidas nos pontos das baianas: abará, peixe frito, bolo de tapioca, 

bolinho de estudante, cocada (seca ou do tipo “puxa”) e, claro, acarajé, 

principal estrela de todos os tabuleiros. 

A receita dessa iguaria que é uma das marcas registradas da cidade veio 

junto com os negros escravizados na África e trazidos para o nosso país desde 

o século 16. No início, a massa, feita apenas com feijão e temperos (sal, 

cebola e alho) e frita no azeite de dendê, era servida só com pimenta-

malagueta. Com o tempo, outros recheios foram sendo acrescentados: caruru, 

tomate, vatapá, camarão seco e até siri. Cada soteropolitano tem o seu 

tabuleiro predileto, mas uma das baianas que mais ajudaram a popularizar o 

acarajé entre os visitantes brasileiros e estrangeiros é Jaciara de Jesus 

Santos, a Cira, hoje com 65 anos. Em 1970, ela herdou da mãe um tabuleiro 

em Itapuã. Hoje, tem quatro pontos de venda espalhados pela cidade (mais 

um em Itapuã, um em Piatã e um no Rio Vermelho). 

Em cada ponto trabalham quatro ou cinco pessoas. E, nos fins de 

semana, mais um ou dois ajudantes. Toda a produção é feita numa fábrica, 

que funciona das 6 da manhã até por volta de 2 da madrugada seguinte. 

Divididos em turnos, dez funcionários preparam as comidas e lavam todos os 

equipamentos usados. Toda semana, Cira e sua equipe usam 350 quilos de 

feijão, mais de 60 quilos de farinha de trigo (para o vatapá), 200 quilos de 

tomate, 300 quilos de camarão seco, 600 quilos de cebola e 10 quilos de alho, 
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além de 340 litros de azeite de dendê. Nos meses de férias, esses números 

são ainda maiores. 
 

Fonte: texto retirado do Caderno Nossa Rede de Matemática, 5º ano, p.18. 

 

2) A finalidade do texto lido é: 
a) Ensinar como se faz comida baiana; 
b) Fazer um relato histórico sobre a culinária baiana; 
c) Contar uma história; 
d) Dar um recado. 
 

3) O texto que você acabou de ler, tem como título “ Acarajé, uma das marcas 
registradas de Salvador”. O motivo do texto ter esse título se dá: 

a) Porque a Bahia tem uma culinária rica; 
b) Porque a receita do acarajé veio junto com os negros escravizados; 
c) Porque é difícil não se deleitar com as delícias servidas nos pontos das 

baianas; 
d) Porque relata como a baiana Cira começou a fazer acarajé. 
 

4) Releia o seguinte trecho: “Cada soteropolitano tem o seu tabuleiro 
predileto...”  

O termo em destaque se refere: 
a) Soteropolitano; 
b) Tabuleiro; 
c) Acarajé; 
d) Predileto. 
 

5) No trecho “A receita dessa iguaria que é uma das marcas...” A palavra 
iguaria pode ser substituída por: 

a) Delícias; 
b) Aroma; 
c) Alimento; 
d) Massa. 
 

6) Releia o primeiro parágrafo do texto, veja quais as delícias servidas pelas 
baianas nas ruas de Salvador, comente com sua família sobre essas 
gostosuras, o que mais gostam de comer e em seguida escreva um pequeno 
texto sobre o que vocês preferem e mais gostam da culinária baiana. 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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ATIVIDADE 02 – 12 DE MAIO DE 2020 
 

Releia o texto da página 01 com muita atenção e responda: 

7) Cira e sua equipe usam muitos ingredientes para preparar o abará e o 
acarajé. Quantos quilos de ingredientes no total eles usam em uma semana 
para preparar o acarajé e o abará? 

 
 
 
 

8) Quantos mililitros de dendê, Cira e sua equipe usam em uma semana?  
DICA: 1 LITRO = 1.000 MILILITROS 

_____________________________________________________________ 
 

9) Quantos gramas de alho, Cira e sua equipe usam por semana? 
DICA: 1 QUILO = 1.000 GRAMAS 

_____________________________________________________________ 
 

10) Com base na tabela de preços dos pontos de venda de Cira, responda: 
TABELA DE PREÇOS DE CIRA 

Acarajé com camarão R$ 11,00 

Acarajé sem camarão R$   9,00 

Cocada R$   5,00 

Bolinho de estudante R$   6,00 
Fonte: https://pt.foursquare.com/v/acaraj%C3%A9-da-cira/4bf47fc194af2d7ff6b43a72 
 

a) Pedro comprou no tabuleiro de acarajé de Cira, em Piatã, 02 acarajés 
sem camarão, 03 bolinhos de estudante. Quanto ele gastou? 

 
 
 

b) Maria comprou no tabuleiro de acarajé de Cira, no Rio Vermelho, 02 
acarajés com camarão, 01 cocada e 02 bolinhos de estudante. Pagou a 
despesa com uma nota de R$ 100,00. Quanto ela recebeu de troco? 

 
 
 

c) Agora é a sua vez: com base no texto, crie um problema e resolva. 

  

https://pt.foursquare.com/v/acaraj%C3%A9-da-cira/4bf47fc194af2d7ff6b43a72
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ATIVIDADE 03 – 13 DE MAIO DE 2020 

 

11) Acarajé é um alimento que chegou ao Brasil vindo da África. Essa iguaria 

é a principal comida vendida no tabuleiro das baianas. Agora, releia o texto da 

página 1 com muita atenção e responda: 

 

a) Que outras comidas são vendidas nos tabuleiros das baianas de 
acarajé?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) Que ingredientes são utilizados para fazer a massa do acarajé? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

c) No início o acarajé era vendido apenas com pimenta-malagueta. Que 
outros recheios foram acrescentados no acarajé com o passar dos 
tempos?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

12) Enumere os fatos de acordo com a ordem dos acontecimentos no texto da 

página 1: 

(   ) É frita no azeite de dendê. 

(  ) Nas ruas de Salvador, é impossível não se deleitar com as delícias 

servidas nos pontos das baianas: abaré, peixe frito, bolo de tapioca. 

(   ) Poucos estados brasileiros tem uma culinária tão rica quanto a Bahia. 

(   ) A baiana de que mais ajudou a popularizar o acarajé entre os brasileiros 

e estrangeiros foi Jaciara de Jesus Santos, a Cira. 

(   ) Era servida apenas com o recheio de pimenta-malagueta. 
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ATIVIDADE 04 – 14 DE MAIO DE 2020 
 

13) A pimenta-malagueta utilizada no acarajé é um alimento rico em vitaminas 
A, E e C e é utilizada como matéria-prima para vários remédios que 
aliviam dores musculares e reumatismo, desordens gastrintestinais e na 
prevenção de arteriosclerose. Além da pimenta, outros alimentos citados no 
texto fazem bem para a saúde dos seres humanos.  
Faça uma pesquisa e descubra que benefícios os alimentos abaixo 
relacionados trazem para o ser humano. 
 

ALIMENTO BENEFÍCIOS  

TOMATE 
 
 

ALHO 
 
 

FEIJÃO 
 
 

AZEITE DE DENDÊ 
 
 

 

14) Quais bairros de Salvador são citados no texto “Acarajé, uma das marcas 
registradas de Salvador”? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
15) Agora vamos falar um pouco sobre o bairro onde você mora. 
 

a) Em que bairro você mora? __________________________________ 
 

b) Em seu bairro também tem baiana vendendo acarajé? Além do acarajé 
o quem mais ela vende? 

__________________________________________________________  
 

16) As baianas de acarajé são conhecidas principalmente pelas roupas que 
vestem. Descreva como são as roupas usadas por elas. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
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ATIVIDADE 05 – 15 DE MAIO DE 2020 
 

 
17) Vamos descobrir o que você sabe sobre “a influência dos Africanos na 
vida dos brasileiros”?  Siga as pistas e descubra a resposta. 
 

a) Desenvolvida no Brasil por africanos escravizados, é uma forma de 

expressão cultural que mistura dança, luta, música, jogo e geralmente 

é realizada em roda: 

 

C        

 

 

b) Foram trazidos para o Brasil para serem empregados como mão de 

obra escrava: 

 

  G    

 

 

c) O acarajé é um alimento que chegou ao Brasil vindo da: 

 

  R    

 

 

d) Iguaria vendida nos tabuleiros das baianas de acarajé em Salvador: 

 

    D  

 

 

e) O acarajé faz parte de nossa alimentação desde o século: 

 

    S     

 


