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Pizza 

Quem é que não gosta de uma pizza cheia de queijo e variados recheios? Hummmmm! Só de 
pensar dá até água na boca. É difícil de acreditar, mas essa famosa delícia é saboreada há muito 
tempo. A primeira notícia que se tem do alimento tem mais de seis mil anos! Acredita-se que os 
povos egípcios foram os inventores da massa da pizza. Eles misturavam farinha com água. Outra 
hipótese é a de que os gregos sejam os pioneiros. Eles faziam massas com farinha de trigo, arroz 
ou grão-de-bico e as assavam em tijolos quentes.  
 

Com o tempo, a invenção foi parar no sul da Itália. Era um alimento muito comum nas classes mais 
pobres da população. Foram os italianos da cidade de Nápoles que passaram a acrescentar molho 
de tomate e orégano à massa. Eles a dobravam ao meio e comiam como se fosse um sanduíche. 
Não demorou muito para que o alimento fosse servido na corte de Nápoles. A partir do século XVI, 
tornou-se uma comida dos nobres, que, como tinham mais dinheiro, passaram a rechear as pizzas 
com diversos alimentos como ovos, pedaços de linguiças e queijo. Logo, a delícia se espalhou pelo 
mundo.  
 

A primeira pizza redonda, como conhecemos hoje, foi feita em 1889 por Raffaele Sposito, 
especialmente servida à Margherita, rainha da Itália. A pizza foi enfeitada com queijo, manjericão 
e tomate, alimentos que têm as cores da bandeira italiana: branco, verde e vermelho.  
 

Hoje, temos pizzas de tantos sabores que são até impossíveis de se imaginar. Tem de milho, 
cebola, chocolate, banana, calabresa...Que delícia!  

Disponível em: <http://guiadoscuriosos.uol.com.br/>.  
 

1. Responda no seu caderno: 
 

a) O principal assunto do texto é: 

 

(A) as origens da pizza.  

(B) as formas de se fazer pizza.  

(C) os variados recheios da pizza.  

(D) o gosto das pessoas pela pizza. 

ESTAS ATIVIDADES CONTEMPLAM AS SEGUINTES HABILIDADES 

(EF35LP03) Identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global. 

(EF35LP04) Inferir informações implícitas e explícitas nos textos lidos. 
(EF05LP23) Comparar informações apresentadas em gráficos ou tabelas. 

(EF05MA19) Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas, comprimento, 

área, massa tempo, temperatura e capacidade, recorrendo transformações entre as unidades 

mais usuais em contextos socioculturais. 

(EF05HI10) Inventariar os patrimônios materiais e imateriais da humanidade e analisar 
mudanças e permanência desses patrimônios ao longo do tempo. 
 

 

 



 
 

b) O trecho que apresenta um fato é: 
 

(A) “Só de pensar dá até água na boca.”.  

(B) “... mas essa famosa delícia é saboreada há muito tempo.”.  

(C) “Eles misturavam farinha com água.”.  

(D) “Que delícia! ”. 

 

c) Quem passou a acrescentar molho de tomate e orégano à massa foram: 

  
(A) as classes nobres.  

(B) os povos egípcios.  

(C) as classes mais pobres.  

(D) os italianos de Nápoles. 

 

2. Observe a imagem e responda: 

 

a) Trata-se de um:_______________________________________________________________ 

b) Onde encontramos esse tipo de gênero textual? _____________________________________ 

 



 
c) Podemos observar diversas combinações de sabores e todas essas combinações possuem um 

nome. Agora é a sua vez...  

 Monte 5 combinações de sabores e dê um nome para cada uma 

delas. (Escreva em seu caderno) 

 

 Elabore um cardápio com suas combinações, colocando os 

valores e não se esqueça de dar um nome a sua pizzaria.  

 

https://youtu.be/WXngqJMBQo4 

 

 

3. Vamos de receita? 

 

https://youtu.be/WXngqJMBQo4


 
Agora responda: 

a) Quem cozinha melhor na sua casa? 

b) Você já preparou algum prato sozinho? 

c) Quem da sua família utiliza receitas para cozinhar?  

d) De que fala uma receita? 

e) A receita é um gênero textual que apresenta duas partes. Quais são elas? 

 

 

1. Mariana resolveu fazer uma “noite de pizza” em sua casa. Para isso vai precisar comprar os 

ingredientes. Ela vai precisar de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De acordo com a relação de preços abaixo, responda o que se pede: 

 

                                                              

 

 
 

R$ 3,15            R$8,75            R$21,80        R$ 18,50/kg               R$ 21,90/kg                   R$2,80 

 

      Lista de compras: 

 2kg Farinha de trigo 

 1 pc. Fermento biológico 

 1 l Azeite 

 1kg Linguiça calabresa 

 2kg Queijo muçarela 

 5 pc. Molho de tomate 

 2kg Presunto 

 1,5kg Cebola 

 1,5kg Tomate 

 1kg Queijo catupiry 

 1pc.Orégano 

  

 oregano 



 
       

  

 

 

R$ 16,30/kg                   R$ 3,99kg                   R$ 5,98/kg                R$ 22,80/kg             R$ 5,78 

 

 

a) Quanto será gasto em 2kg de farinha de trigo? ______________________________________ 

b) Quanto será gasto em 1,5kg de tomate mais 1,5kg de cebola? __________________________ 

c) Se ao invés de 2kg de presunto, Mariana resolvesse comprar 1,5kg, quanto gastaria? _______ 

d) Sabemos que a linguiça calabresa custa R$ 18,50 por quilo. Quanto será gasto em 5kg?_____ 

e) Quanto Mariana gastará no total, seguindo corretamente a sua lista de compras? ___________ 

f) Mariana levou R$ 200,00 para comprar os itens da lista. De quanto será o troco? ___________ 

 

 

 

 

 

 

2. Uma turma de cinco amigos: Lucas, João, Luana, Letícia e Julia, se reuniram em uma pizzaria 

para comemorar o aniversário de João. Chegando lá, cada um fez o seu pedido, porém combinaram 

de “rachar” a conta. 

a) Você sabe dizer o que significa “rachar a conta”? Pesquise e responda o significado da 

expressão. 

b) Anotando os pedidos...  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

c) Agora que os pedidos foram anotados, volte lá na atividade 2 e anote o valor individual de cada 

pedido. 

Lucas:_____________                                                         Letícia:___________                                          

João:______________                                                         Julia:_____________ 

Luana:_____________ 

d) Qual o valor total da conta? (não esqueça do refrigerante.)_____________________________ 

e) Como os amigos tinham combinado de “rachar” a conta, quando cada um vai pagar?________ 

f) Lucas pagou com uma nota de R$ 100,00, quanto receberá de troco?_____________________ 

 

  

Quando surgiu a primeira pizza no Brasil? 

  

 

A primeira pizza em terras brasileiras foi trazida pelos imigrantes italianos, no século XIX. 

São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a receber as redondas pelas mãos do pizzaiolo Carmino 

Corvino.  

Em 1910, quando veio morar no Brasil, ele abriu a Cantina Santa Genoveva, no bairro paulistano 

conhecido como Brás.  

Essa foi a pizzaria mais antiga do Brasil, porém foi fechada há algum tempo. 

Depois disso, as pizzas foram fortemente incorporadas à culinária brasileira.  

Inclusive, o processo de abrasileiramento das redondas fez surgir os sabores mais inusitados e 

criativos em todos os estados, inclusive a famosa pizza paulistana. 

 
 

3. A pizzaria Bona Massa queria saber de seus clientes qual o sabor de pizza que eles mais 
gostavam. Foram entrevistados 30 clientes. O resultado da pesquisa foi: 
 
12 votaram no sabor: calabresa. 
8   votaram no sabor: frango com catupiry. 
5   votaram no sabor: portuguesa. 
3   votaram no sabor: a moda. 
2   votaram no sabor: atum. 
  



 
a) Agora, monte um gráfico com o resultado da pesquisa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.escolagames.com.br/jogos/dividindoPizza/?deviceType=computer 

 

COM A AJUDA DE UM ADULTO, VAMOS AO DESAFIO DO BILBOQUÊ 
COM O PROFESSOR THIAGO ROCHA. 

Assista ao vídeo abaixo e divirta-se: 

https://www.youtube.com/watch?v=KhslD2rjP1E 

http://www.escolagames.com.br/jogos/dividindoPizza/?deviceType=computer

