
 

 

 

 

 

 

 
 

BLOCO DE ATIVIDADES 
CICLO DE APRENDIZAGEM II 

5º ANO DE ESCOLARIZAÇÃO 
ESCOLA: _______________________________________________ 

NOME: _________________________________________________ 

PERÍODO: 22 a 26 de junho de 2020. 
 
 

Olá queridas alunas, oi queridos alunos! 
 

Neste Bloco de Atividades, vocês lerão um Artigo de Opinião, que 
é um texto onde o autor expõe seu posicionamento sobre um 

determinado tema de interesse público e dá a sua opinião sobre esse 
tema. É um texto que tem como função apresentar e defender um ponto 
de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. 

Vamos ler o texto e praticar? 
 
 

ATIVIDADE 01 – 22 DE JUNHO DE 2020 
 

Maio amarelo: temos que esvaziar as ruas 
 
Fabrizzio Müller 
redacao@correio24horas.com.br 
14.05.2020, 05:00:00  
 

A pandemia de covid-19 mudou nossos hábitos e restringiu a 
circulação pela cidade. Neste momento, o isolamento social é o remédio 
mais indicado para conter a propagação do novo coronavírus. Devido à 
emergência epidemiológica, podemos dizer que este ano o Maio 
Amarelo, movimento que visa conscientizar sobre comportamentos 
adequados no trânsito, tem um significado extra: se possível, fique em 
casa! 

 
Com o início da vigência dos primeiros decretos municipais, em 

meados de março, a circulação de veículos caiu consideravelmente, 
chegando a uma redução no patamar de 60%, quando comparado a um 
período normal de tráfego. Porém, em abril, houve uma oscilação 
ascendente revelando que a população afrouxou mais nos cuidados, 
não respeitando com afinco o isolamento. No mês, o fluxo reduziu por 
volta de 40%. 

mailto:redacao@correio24horas.com.br
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É preciso entender que, se tivermos menos carros nas ruas, 
menor é a possibilidade de termos acidentes. Consequentemente, 
evitamos a sobrecarga nos hospitais. Segundo a Organização Mundial 
da Saúde, entre 20 e 50 milhões de pessoas sofrem lesões não fatais 
em todo mundo devido aos acidentes no trânsito, precisando de 
atendimentos médicos e muitas necessitando ficar em unidades de 
tratamento intensivo (UTIs). 

 
Com ruas mais livres, percebemos que o cidadão está se 

excedendo na direção. Em março deste ano, quando foram feitos 44 
milhões de registros de passagem de veículos por vias monitoradas da 
cidade, houve 50 mil notificações por excesso de velocidade, número 
30% maior que no mesmo período de 2019, quando os equipamentos 
eletrônicos registraram 49 milhões de passagem de veículos por essas 
vias e foram flagradas 38 mil infrações do tipo. Ou seja, diminuiu o 
número de veículos circulando, mas aumentou a prática de infrações. 
Isso nos preocupa porque o excesso de velocidade é a principal causa 
de acidentes no trânsito.  Precisamos desafogar o sistema de saúde, 
caso contrário, sobrarão vítimas e não haverá leitos. 
 

Neste Maio Amarelo atípico, a proteção no trânsito deve ser 
completa. Pedimos aos cidadãos que, além de usarem os itens de 
proteção obrigatórios pelo Código de Trânsito, como o cinto de 
segurança ou o capacete, adotem também as máscaras. Realizamos 
blitze educativas de averiguação do uso do artefato. Além da orientação 
verbal, os agentes distribuem panfletos com informações sobre a 
determinação municipal que torna o uso de máscaras obrigatório. 

 
Orientar, conscientizar e educar são compromissos que 

assumimos na Transalvador desde sempre. Seja prudente, fique em 
casa e use as máscaras. Mesmo com o significado um pouco diferente, 
este ano o Maio Amarelo continua com o propósito igual ao dos anos 
anteriores: evitar que vidas, histórias e sonhos se reduzam a números. 
 
Fabrizzio Müller é superintendente de trânsito de Salvador. 
 
Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/maio-amarelo-temos-que-

esvaziar-as-ruas/ 
 

 
1) Após ter feito a leitura do artigo de opinião, faça uma releitura do 

texto, grife as palavras que você não conhece, procure o significado 

dessas palavras no dicionário e escreva no seu caderno.  

  

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/maio-amarelo-temos-que-esvaziar-as-ruas/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/maio-amarelo-temos-que-esvaziar-as-ruas/
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ATIVIDADE 02 – 23 DE JUNHO DE 2020 
 
2) O texto que você leu é um artigo de opinião e tem como finalidade: 

a) Dar uma opinião; 

b) Dar uma informação; 

c) Ensinar a fazer algo; 

d) Dar um recado. 

 
3)  O autor do artigo de opinião, Fabrizzio Müller, define Maio Amarelo 

como: 

a) Momento de isolamento social; 

b) Movimento que visa conscientizar sobre comportamentos 

adequados no trânsito; 

c) Movimento que fala sobre a propagação no Coronavírus; 

d) Movimento que modificou nossos hábitos. 

 
4)  Releia esse trecho retirado do artigo de opinião lido por você: “em 

meados de março, a circulação de veículos caiu 

consideravelmente...”  O termo destacado dá ideia de: 

a) Lugar;  

b) Negação;  

c) Tempo;  

d) Dúvida. 

 
5) Observe o seguinte trecho retirado do artigo de opinião: 

“[...]Segundo a Organização Mundial da Saúde, entre 20 e 50 

milhões de pessoas sofrem lesões não fatais em todo mundo. [...]” 

Releia o texto, converse com sua família e responda: O que significa 

“lesões não fatais” para o sistema de saúde na atualidade?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6)  De acordo com o artigo de opinião, a principal causa do excesso de 

velocidade no trânsito é: 

a) A realização de blitz; 

b) A distribuição de panfletos; 

c) A não utilização do cinto de segurança; 

d) O excesso de velocidade. 
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ATIVIDADE 03 – 24 DE JUNHO DE 2020 
 
7) Releia o artigo das páginas 1 e 2 e explique com suas palavras esse 

trecho: 

“[...]diminuiu o número de veículos circulando, mas aumentou a 

prática de infrações. [...]” 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

8) Agora procure no artigo os números que tornam a afirmação acima 

verdadeira e complete a tabela abaixo escrevendo esses números 

utilizando apenas algarismos. 
 

Tabela 1: Circulação e infrações nas vias monitoradas Salvador-BA 

Ano Mês 
Número de 

veículos 

Número de 

notificações 

2019 Março   

2020 Março   

Fonte: https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/maio-amarelo-temos-que-
esvaziar-as-ruas/ 

 

9) Consulte a tabela que você preencheu acima e responda: 

a) Em que ano a circulação de veículos foi maior? 

______________________________________________________ 
 
b) Em que ano o número de notificações foi menor? 

______________________________________________________ 

 

c) Qual o total de notificações realizadas no mês de março durante 

os anos de 2019 e 2020? Escreva esse número por extenso. 

______________________________________________________ 

 _______________________________________________ 
 

d) Qual a diferença entre a quantidade de veículos circulando no mês 
de março durante os anos de 2019 e 2020? Escreva esse número 
por extenso. 

_______________________________________________
_______________________________________________ 

https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/maio-amarelo-temos-que-esvaziar-as-ruas/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/maio-amarelo-temos-que-esvaziar-as-ruas/
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ATIVIDADE 04 – 25 DE JUNHO DE 2020 
 
Conhecendo um pouco mais! 
O Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização. 

Durante esse mês, o destaque é ensinar como ser um motorista 
responsável. Para isso, é preciso principalmente conscientização por 
parte de quem dirige e também por parte dos pedestres e ciclistas. 
Simples gestos, como parar na faixa de pedestres, podem salvar vidas. 
Fonte: http://www.drcurioso.com.br/noticia/o-que-e-o-maio-amarelo/ 

 
10) As frases abaixo são orientações para realizarmos no nosso dia a 

dia mas estão bagunçadas. Vamos organizá-las? 
 

a) calçadas.  jogue       nas  Não  lixo  

____________________________________________________ 
 

b)  faixa  sempre na  pedestres.    Atravesse de 

____________________________________________________ 
 

c) Somente    verde   estiver  o   quando  sinal  você.  para  atravesse 

____________________________________________________ 
 

d) segurança.   o   cinto   de   Utilize 

____________________________________________________ 
 
11) Depois que você organizou as frases, você concorda com elas? 

Quais delas você mais pratica?  

______________________________________________________

______________________________________________________ 
 

12) Você sabe quais são as obrigações dos motoristas, ciclistas e 
pedestres no trânsito? Marque um (P) para pedestre, (C) para ciclista e 
(M) para motorista nas alternativas abaixo: 
 

a) (     ) Andar sempre nas calçadas. 

b) (     ) Respeitar a fila de ônibus. 

c) (     ) Esperar abrir o sinal para pedestres. 

d) (     ) Avisar que vai parar com antecedência. 

e) (     ) Descer da bicicleta ao atravessar rodovias. 

f) (     ) Descer sempre no ponto de ônibus. 

g) (     ) Sinalizar sempre, informando as manobras. 

h) (     ) Não colocar as mãos ou cabeça fora da janela. 

i) (     ) Usar roupas vistosas e coloridas. 

http://www.drcurioso.com.br/noticia/o-que-e-o-maio-amarelo/
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ATIVIDADE 05 – 26 DE JUNHO DE 2020 
 
 

 
Fonte da imagem: http://transalvador.salvador.ba.gov.br/index.php/imprensa/releases/59-

transalvador-segue-com-campanha-do-maio-amarelo 

 
13) Qual o sentido dessa frase “Atenção pela Vida” para você?  

________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
14) Converse com sua família e definam que ações vocês fariam para 
ajudar a melhorar o trânsito da sua cidade. 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
15) Para você, quais são as ações ideais dos pedestres e dos 
motoristas para que haja segurança no trânsito? Escreva abaixo: 
 

a) Pedestres: 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 
 

b) Motoristas: 
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________ 
 

 
16) Se você fosse o superintendente de trânsito que normas criaria para 
diminuir os acidentes existentes na cidade de Salvador? 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

Nos encontraremos na próxima semana! 

http://transalvador.salvador.ba.gov.br/index.php/imprensa/releases/59-transalvador-segue-com-campanha-do-maio-amarelo
http://transalvador.salvador.ba.gov.br/index.php/imprensa/releases/59-transalvador-segue-com-campanha-do-maio-amarelo

