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NOME: TURMA: 

ESCOLA 

 

ATIVIDADES 

 
 

QUESTÕES PARA COLORIR. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTOS E 

MOVIMENTOS 

(EI02CG05) Desenvolver progressivamente as habilidades manuais, adquirindo controle para 

desenhar, pintar, rasgar, folhear, entre outros. 
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 
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EQUIPE TÉCNICA ELABORADORA-SEMED 
 

Alessandra Gomes Jammyle da Silva 
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NOME: TURMA: 

ESCOLA 

 

ATIVIDADES 

 
 
QUESTÃO 1. CAMPO EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPO, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua conservação. 
 



 

QUESTÃO 2. CAMPO EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPO, QUANTIDADES, RELAÇÕS 

E TRANSFORMAÇÕES” 

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o 

entre em uma sequência. 
 

 

 
 



QUESTÃO 3. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
 

 



QUESTÃO 4. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

 

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas propriedades. 
 

 
 



QUESTÃO 5. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

 

(EI03CG05) Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus 

interessese necessidades em situações diversas. 
 

-- 



QUESTÃO 6. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre a 

natureza, seus fenômenos, sua conservação. 

 

 
 



 

QUESTÃO 7. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

(EI03ET03) Identificar e selecionar fontes de informações, para responder a questões sobre 

a natureza, seus fenômenos, sua conservação. 
 

 

 
 



QUESTÃO 8 

 

QUESTÃO 8. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ O EU, O OUTRO E O NÓS” 

(EI03EO01) Demonstrar empatia pelos outros, percebendo que as pessoas têm diferentes 

sentimentos, necessidades e maneiras de pensar e agir. 

 

 
Observe as crianças nas imagens abaixo e converse sobre como elas estão se sentindo. 

Agora pinte o quadradinho abaixo de cada imagem de acordo com legenda acima. 
 

 
 



 

QUESTÃO 9.  CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ O EU, O OUTRO E O NÓS” 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 
 

 

 

 
 



QUESTÃO 10. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS,  SONS, CORES E FORMAS” 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
 

 

 

 



QUESTÃO 11. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

 

(EI03ET08) Expressar medidas (peso, altura etc.), construindo gráficos básicos. 

 



 

QUESTÃO 12. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
 

 



 

QUESTÃO 13. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 

interações com crianças e adultos. 
 

 
 



 

QUESTÃO 14. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

(EI03EO02) Agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, 

reconhecendo suas conquistas e limitações. 
 

 
 



 

QUESTÃO 15. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
 

 

 

 

 



 

QUESTÃO 16. CAMPO DE EXPERIÊNCA: “CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS” 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados a higiene, alimentação, conforto e 

aparência. 
 

 
 



 

QUESTÃO 17. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

 

(EI03ET01) Estabelecer relações de comparação entre objetos, observando suas 

propriedades. 
 

 

 

 



 

QUESTÃO 18. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

(EI03ET07) Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 

depois e o entre em uma sequência. 
 

 

 

 



 

QUESTÃO 19. CAMPO DE EXPERIÊCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, 

RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
 

 

 

 
 



 

QUESTÃO 20. CAMPO DE EXPERIÊCIA: “ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E 

IMAGINAÇÃO” 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 

linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 

expressão. 
 

 



 

QUESTÃO 21. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 

 

 
 



QUESTÃO 22. CAMPOS DE EXPERIÊNCIA: “ESPAÇOS, TEMPOS, 

QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES” 

 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças. 
 



 

QUESTÃO 23. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS” 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e 

escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais. 
 

 

 

 



 

QUESTÃO 24. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

(EI03EO03) Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e 

cooperação. 
 

 

 

 



 

QUESTÃO 25. CAMPO DE EXPERIÊNCIA: “O EU, O OUTRO E O NÓS” 

(EI03EO07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 

interações com crianças e adultos. 
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NOME:  ANO/TURMA: 

ESCOLA: 

 

ATIVIDADES 

1 - EF01LP13 - VAMOS PREENCHER O QUADRO ABAIXO COM O QUE SE PEDE: 

PALAVRA 
QUANTIDADE 

DE LETRAS 

LETRA 

INICIAL 

LETRA 

FINAL 

QUANTIDADE 

DE SONS 

SAL     

MILHO     

PIPOCA     

ÓLEO     

PANELA     

INGREDIENTES     

ESTOURAR     

  

2 - EF01LP07 - PINTE A PALAVRA QUE INICIA COM O MESMO SOM DA PALAVRA PIPOCA: 

                               BICO                      PIPA                      TIJOLO 

3 - EF01MA01 - HÁ PALAVRAS EMBARALHADAS DENTRO DAS PIPOCAS ABAIXO. VAMOS 

DESCOBRIR QUAIS SÃO? DEPOIS ESCREVA-AS AO LADO REGISTRANDO A QUANTIDADE 

DE LETRAS: 

     __________________   ______ _________________  _______ 

  _________________  _______    _________________  _______ 

 

4 - EF01LP07 - VEJA A FIGURA ABAIXO: 

                                          



 

SE TROCARMOS UMA LETRA DO NOME DESSA FIGURA, APARECERÁ O NOME DE UM 

DOS DESENHOS ABAIXO. DESCUBRA-O: 

                                                                                   

 

5 - EF01MA02 - OBSERVE ABAIXO OS SACOS DE PIPOCA QUE MATHEUS TEM. 

                                                                                 

ELE QUER ARRUMÁ-LOS DO MENOR PARA O MAIOR. COMO FICARÁ? ENUMERE-OS: 

 

6 - EF01MA01 - DESENHE NOS SAQUINHOS A QUANTIDADE DE PIPOCAS INDICADA AO 

LADO: 

 

              10         13           8           15 

 

7 - EF01LP02 - UM INGREDIENTE DA PIPOCA É COMPRADO EM LITRO. ESCREVA O NOME 

DELE: 

 

 

 

 

8 - EF01LP02 - USE AS PALAVRAS DOS QUADRADINHOS PARA PREENCHER O TEXTO 

ABAIXO: 

_______________________ 



 

MILHO  URBANA AGRICULTORES CIDADE RURAL CINEMA PIPOCA 

 

          OS PAIS DE ANTONIA SÃO ___________________. ELES MORAM NUMA PARTE 

AFASTADA DA __________________ E A CHAMAM DE ZONA ________________.  

          NOS FINAIS DE SEMANA, COSTUMAM IR AO ________________. MAS ANTES, 

COMPRAM ________________ FEITA DO PRÓPRIO ___________ CULTIVADO EM SUAS 

TERRAS, POIS SÃO ELES QUE ABASTECEM OS COMÉRCIOS DA ZONA _________________. 

 

9 - EF01LP03 - PINTE A MESMA PALAVRA QUE ESTÁ NO QUADRO: 

 

 

ESTOURAR                     ESCOVAR                ENGORDAR 

 

10 - EF01MA03 - OBSERVE OS POTES VAZIOS QUE JOANA TEM: 

         

ELA COMPROU 1Kg DE MILHO. COMO JOANA PODE ARMAZENAR BEM SEU PRODUTO 

DEIXANDO QUATRO OU TRÊS POTES VAZIOS? ESCREVA SUA RESPOSTA. 

 

11 - EF01LP02 - COMPLETE OS NOMES DOS DESENHOS COM AS LETRAS QUE ESTÃO 

FALTANDO: 

   _____A____ ____O  ____ O       _____I______O                   

ESTOURAR 

100g 

750g 500g 
1000g 

250g 



 

    O _____EO         ____A____E____A     ___I____O____A 

 

12 - EF01HI04 - FAÇA UM X NO NOME DO UTENSÍLIO MAIS COMUM NO PREPARO DE 

PIPOCA: 

LATA                PANELA                FRIGIDEIRA            CANECA 

 

13 - EF01HI04 - DE ACORDO COM PESQUISAS REALIZADAS, COMENTE SOBRE O 

SURGIMENTO DA PIPOCA E A FORMA QUE OS ÍNDIOS UTILIZAVAM PIPOCAS? 

 

 

14 - EF01MA06 - NA PREPARAÇÃO DA PIPOCA, JÚLIA USOU 100g DE MILHO. AGORA 

QUER FAZER O DOBRO DESSA QUANTIDADE. QUANTOS GRAMAS JÚLIA DEVERÁ USAR? 

 

 

15 - EF01MA08 - PARA PLANTAR MILHO EM SEU TERRENO, SEU JOÃO PREPAROU A 

TERRA FAZENDO 3 FILEIRAS E EM CADA FILEIRA FEZ 10 COVAS. SE TODOS OS GRÃOS 

BROTAREM, QUANTOS PÉS DE MILHO NASCERÃO? 

 

 

16 - EF01MA06 - NUMA SALA DE CINEMA LOTADA, 75 PESSOAS PEDIRAM PIPOCA 

SALGADA, 20 PESSOAS PEDIRAM PIPOCA DOCE E SOMENTE 5 PESSOAS NÃO PEDIRAM 

PIPOCA. QUAL É A LOTAÇÃO DESSA SALA DE CINEMA? 

 

 

17- EF01LP02 - DITADO DE PALAVRAS REFERENTES A RECEITA CULINÁRIA: PIPOCA.                    

 



 

                                   

 

18 - EF01LP08 - VEJA A FIGURA ABAIXO: 

                               

CIRCULE O NOME DESSA FIGURA: 

MALA               PIPOCA                CAMA                 GOMA 

 

19 - EF01LP02 - LEIA O TEXTO ABAIXO: 

 

 

 

 

  

____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

____________________________ 

PIPOCA NA PANELA 
PIPOCA NA PANELA, COMEÇA A 

REMEXER. PIPOCA COM SAL. É BOM, 

É LEGAL! 

EU QUERO VER PIPOCA PULAR, 

PULAR. 

COM SABOR DE GUARANÁ.



 

AGORA, OBSERVANDO O TEXTO, COMPLETE AS FRASES: 

 

________________NA PANELA, COMEÇA A REMEXER.  

PIPOCA COM ____________ . É BOM, É LEGAL!  

__________QUERO VER PIPOCA PULAR, PULAR.  

COM SABOR DE ______________________.    

 

20 - EF01LP02 - ESCREVA PALAVRAS COM: 

PI- _______________________ PO- _______________________ CA- ___________________ 

 

21 - EF01LP08 - PROCURE OS INGREDIENTES DA PIPOCA NO CAÇA-PALAVRAS E EM 

SEGUIDA, ESCREVA-OS ABAIXO: 

S A L E M C M 

W Ç U P I F A 

R U J D L T R 

S C L I H U G 

S A N C O K A 

Q R O L E O R 

A G U A I T I 

A H U A N V N 

A X U C A R A 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

22 - EF01LP08 - PINTE SOMENTE AS LETRAS QUE FORMAM A PALAVRA PIPOCA. 

 

 

 

 

 

 

23 - EF01MA02 - A PALAVRA PIPOCA TEM QUANTAS LETRAS? ___________ ESCREVA 

AQUI A LETRA QUE SE REPETE. ____________ 

 

24 - EF01LP02 - COMPLETE O GÊNERO TEXTUAL: 

 

 

 

25 - EF01LP10 - VAMOS PREENCHER A CRUZADINHA COM OS NOMES DAS FIGURAS. 

EM SEGUIDA, ESCREVER AS PALAVRAS ABAIXO EM ORDEM ALFABÉTICA: 

RECEITA CULINÁRIA:________________ 
INGREDIENTES:_____________________________
____________________________________________
____________________________________________

______________ 
MODO DE FAZER: 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

_______________________________________ 

f e i p c 

n a ç o k 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 - EF02LP03 - A palavra óleo possui um encontro de vogais. Escreva 3 palavras que tenham essa 

composição. 
_________________________   ______________________   ___________________ 

 
 

27- EF02LP03 - Milho é uma palavra que contem lh. Das palavras abaixo, qual deverá ter essas letras 

para pronunciá-la corretamente. 
 

sandá___a                                      ga___o                              Marí___a 

  
 

28 - EF01LP06 - Geralmente uma porção de pipoca vem acompanhada com refrigerante. Escreva o 

nome dessa bebida separando em sílabas. 

 

__________ __________ ___________ __________ __________ 
 

 

29 - EF01LP07-Vamos completar a família do P lembrando que o PI e o PO fazem parte da palavra 

pipoca. 

 

______  ______  PI  PO _____  

 

 

30 - EF01LP07- A sílaba CA é a última sílaba da palavra pipoca. Escreva uma palavra que comece 

com CA e outra que o CA esteja no meio da palavra. 
 

 

_______________________    _________________________ 
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NOME:  ANO/TURMA: 

ESCOLA: 

 
ATIVIDADES 

 
 
1ª) O texto abaixo está se referindo a que tipo de festa? Marque a alternativa correta. 
 (EF15LP03) 

 
Festa Junina 

 
 
 

 
 

A fogueira está queimando, 
Toda a noite se ilumina. 

Alegria, minha gente, 
Vamos à festa junina!r a fogueira 

Que a festa está animada! 
Quem quer estourar pipoca 

E comer batata assada? 
 
a) (     ) Natal   
b) (     ) Junina   
c) (     ) Carnaval  
 
 
2ª) Marque o parêntese em que estão escritas as palavras abaixo: 
(EF12LP01)  
 
FOGUEIRA JUNINA BATATA 
 
a) (      ) foguete – JANELA – bonita  
b) (      ) fogueira – JUNINA -  batata 
c) (      ) faceira – JOGO – boneca 
 
 
3ª) Faça um X no parêntese que apresenta o grupo de palavras com encontros consonantais: 
(EF12LP01) 
 
a) (     ) alegria – abrigo – globo 
b) (     ) pipoca – animada - noite 



 

c) (     ) menino – bocado – goma 
 
 
4ª) Qual a sílaba que inicia o nome dessa figura?  
   
(EF02LP26) 

 
 
a)(     ) BI      
b)(     ) FI     
c)(     ) PI   
d)(     ) DI 
 
 
5ª) Qual grupo das palavras abaixo não apresenta som na letra inicial: 
(EF02LP06)  
 
a)(     ) mingau – bolo – dança 
b)(     ) hora – hino – harpa 
c)(     ) canjica  – bandeira – balão           
 
 
6ª)Faça um X no parêntese que apresenta  o número de palavras que tem no título do texto 
abaixo: 
(EF02MA01)  

Terezinha de Jesus 
 

Terezinha de Jesus 
De uma queda foi ao chão 
Acudiram três cavalheiros 
Todos de chapéu na mão 

 
O primeiro foi seu pai 
O segundo seu irmão 
O terceiro foi aquele 

Que a Tereza deu a mão. 
 

a)(    ) 3     
b)(    ) 8   
c)(     )10 
 
 
7ª) Leia a frase abaixo e marque a quantidade de palavras nela contida: 
(EF02MA01)  
TODOS DE CHAPÉU NA MÃO 



 

a)(    ) quatro 
b)(    ) cinco 
c)(    ) seis 
 
 
8ª) Marque com um X o grupo de palavras que apresenta somente números ordinais. 
(EF02MA01)  
 
a) primeiro –segundo –terceiro 
b) um – dois – três 
c) primeiro – dois – terceiro 
 
 
9ª) O texto fala de três cavalheiros, todos com chapéu na mão. Marque o parêntese que indica 
a quantidade de chapéus. 
(EF02MA01)  
 
a)(      ) 3      
b)(      ) 6    
c)(      ) 9 
 
 
10ª) Eram 10 cavalheiros. Tereza dançou com 3. Marque o parêntese que indica quantos 
cavalheiros ficaram sem dançar. 
(EF02MA01)  
 
a) (     ) 5   
b) (     ) 7  
c) (     ) 8   
 
 
11ª) Leia com atenção o texto abaixo: 
(EF15LP03) 
Se essa rua fosse minha 
 
Se essa rua fosse minha 
Eu mandava ladrilhar 
Com pedrinhas de brilhantes 
Para o meu amor passar 
 
A frase que está de acordo com o texto é: 
 
a) Eu mandava asfaltar 
b) Eu mandava lajotar 
c) Eu mandava ladrilhar 
 
 
12ª) Marque com um X a que o texto se refere: 
(EF15LP03) 
 
a) A uma cidade 
b) A uma vila 
c) A uma rua 



 

13ª) A oca é a moradia do índio. Marque o parêntese que indica o tipo de material que ela é 
feita: 
(EF02HI01)  
 
a)(     ) Tijolo 
b)(     ) Palha 
c)(     ) Madeira 
 
 
14ª) A data comemorativa correspondente ao Dia das Mães é: 
(EF02HI07)  
 
a) O 2º domingo de maio 
b) O 1º domingo de maio 
c) O 3º domingo de maio 
 
 
15ª) Os pais do meu pai e da minha mãe são: 
(EF02HI01)  
 
a) Meus primos 
b) Meus tios 
c) Meus avós 
 
 
16ª)  Leia com atenção o texto abaixo: 
(EF15LP03). 

 
Não atire o pau no gato 
Porque isso não se faz 
O gatinho é nosso amigo 
Não devemos 
Maltratar os animais 
 
De acordo com seu entendimento, marque a resposta certa: 
 
a) O texto fala de planta 
b) O texto fala de animal 
c) O texto fala do corpo humano 
 
 
17ª) O gato tem o corpo coberto de: 
(EF02CI04)  
 
a)(     ) Penas 
b)(     ) Placas duras 
c)(     ) Pêlos 
 
 
18ª) Podemos perceber a maciez do pêlo do gato através do (a): 
(EF02CI04). 
 
a)(     ) Tato 



 

b)(     ) Visão 
c)(     ) Audição 
 
 
19ª) O animal citado no texto acima se locomove: 
(EF02CI04)  
 
a) Voando 
b) Nadando 
c) Andando 
 
 
20ª)  Marque com um X onde está escrito o nome do desenho abaixo: 
  (EF02LP26) 
 
 

 
 
a) (      )  PATINHO 
b) (      ) LIVRINHO 
c) (      ) GATINHO 
 
O animal citado no texto acima se locomove: 
(EF02CI04)  
 
a) Voando 
b) Nadando 
c) Andando 
 
 
21ª) LEIA O TEXTO: 
EF15LP03) 

 
FUI  NA ESPANHA BUSCAR O MEU CHAPÉU 

AZUL E BRANCO DA COR DAQUELE CÉU. 
OLHA PALMA, PALMA, PALMA. 

OLHA PÉ, PÉ, PÉ, 
OLHA RODA, RODA, RODA 

CARANGUEJO PEIXE É, 
CARANGUEJO SÓ É PEIXE 

NA VAZANTE DA MARÉ. 
SAMBA CRIOULA QUE VEIO DA BAHIA 



 

PEGA A CRIANÇA E JOGA NA BACIA, 
A BACIA ERA DE OURO, AREADA COM SABÃO, 

DEPOIS DE AREADA, ENXUGA NO ROUPÃO, 
O ROUPÃO ERA DE SEDA, 

CAMISINHA DE FILÓ, 
CADA UM PEGA SEU PAR E TOMA "BÊNÇÂO" DA VOVÓ. 

A BÊNÇÃO VOVÓ, ABENÇÃO VOVÓ! 
 
 
ESTUDO DO TEXTO: 
 
DE ACORDO COM O TEXTO RESOLVA AS SEGUINTES QUESTÕES: 
 
a) QUE TIPO DE BRINCADEIRA ESTÁ RELACIONADO COM O TEXTO? 
 
  __________________________________________________________________________. 
 
 
b) NO TEXTO APARECEM CORES DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO. QUAIS SÃO ELAS? 
 
 _________________                    __________________ 
 
 
 
22ª) CIRCULE NO TEXTO UMA PALAVRA QUE REPRESENTA A COR AZUL DA BANDEIRA 
DE MARITUBA: 
(EF02HI09) 
 
 
 
23ª) PINTE NO TEXTO UM ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL: 
(EF02CI04) 
 
 
 
24ª) COPIE DO TEXTO UMA PALAVRA: 
(EF02LP24). 
 
a) INICIADA POR VOGAL:_________________ 
b) INICIADA POR CONSOANTE: __________________________ 
c) QUE TENHA UMA SÍLABA: ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
25ª) Coloque as letras que faltam para completar as palavras: 
(EF02LP07)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Questão 26ª: 
(EF02LP07)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Questão 27ª: 
EF15LP05  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
28ª) Observe a história em quadrinos do Cebolina e responda. 
EF12LP05 Planejar e produzir, em colaboração e contagens de histórias, poemas, e outros 
textos versificados...tiras, histórias em quadrinhos...dentre outros gêneros. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

Questão 29 – Descubra o enigma da carta e escreva abaixo. 
EF12LP05 Planejar e produzir, em colaboração e contagens de histórias, poemas, e outros 
textos versificados...tiras, histórias em quadrinhos...dentre outros gêneros. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
Questão 30ª:  
EF02LP24 - Nomear as letras do alfabeto e recitá-lo na ordem das letras.. 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Caderno de 

Atividades 

 
3ºano 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 

 
 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

Katia Cristina de Souza Santos 

 
 

DIRETORA DE ENSINO 

Raimunda Cunha 

 
 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

Julian Karla Neris 

 
 

EQUIPE TÉCNICA ELABORADORA-SEMED 

 

Alessandra Gomes Jammyle da Silva 

Ana Carla da Silva Janete da Silva 

Ana Cristina Motta Joelson Ribeiro 

Anne Beatriz Azevedo Marco Antonio da Cunha 

Arlene Alves Maria do Carmo Barbosa 

Bete Cemes Petronila Santiago 

Chirley Souza Rutilene Reis 

Elda Oliveira Sandra Suely dos Anjos 

Francisca Fabiane dos Santos Sônia Maria da Silva 

Gilberto Nascimento  



NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA 

 

1ª – Observe os desenhos abaixo e responda: (EF03GE09) 

 
2ª – Agora, preencha a cruzadinha de acordo com as respostas acima. (EF03GE09) 

2 

 

 

3ª – Complete a ficha com os seguintes dados: (EF03LP03) 

Escola:       

Nome:      

Hoje é  , dia  de   

Município:     

Estado:  

País:    
 

4ª – Marque no calendário abaixo que dia é hoje: (EF03MA22) 
 



5ª – Em que mês nós estamos? (EF03MA22) 

6ª – Para cada número, pinte de verde o algarismo das unidades e de vermelho o algarismo das dezenas. 

(EF03MA01) 

 

7ª – Complete com os números que faltam: (EF03MA01) 

 
8ª – Observe o exemplo, complete e ligue corretamente: (EF03MA01) 

 

9ª – Dona Ana tem seu sítio 4 galinhas , 2 coelhos e 3 patos.Quantas patas de animais existem no total? 

(EF03MA04) 

 

10ª – A palavra amiguinho é o diminutivo de amigo. Para formar o diminutivo de certas palavras, usamos 

zinho ou zinha. Veja o exemplo: 
 

Palavras Diminutivo 

irmão irmãozinho 

papel papelzinho 

flor Florzinha 

 

- Forme o diminutivo das palavras usando zinho ou zinha 

pão  

pé  

mão   

flor      

anel  

avião  

pastel   

balão     



b) Ana tem uma muito útil. 

 

11ª – Copie as frases, trocando os desenhos por palavras no diminutivo. (EF15LP18) 
 

a) Que lindo eu ganhei da minha maẽ! 
 

 

 
 

12ª – Ligue as bandeiras da esqueda conforme a sua multplicação nas bandeiras da direita: (EF03MA03) 
 

 
13ª – Desenhe o dobro de figuras em cada caso: (EF03MA07) 

14ª – Arme e resolva: (EF03MA03) 

 

15ª – Troque os desenhos por palavras e reescreva as frases: (EF15LP18 / EF03HI09) 

 

a) – O está dividido em estados. 
 

 



b) – O município de é uma parte do estao. 
 

 

c) – Quem governa o município é o    . 

 

d) – O ,vice- prefeito, e os vereadores são eleitos pelo povo por meio de voto em 
 

 

 
 

 

16ª – Pinte, no mapa do Brasil, o seu Estado e responda: (EF03GEO7 / EF03HI09) 
 

 

Meu Estado é    
 

Meu Município é    
 

O prefeito é    
 

O vice- prefeito é    
 

 

17ª – Todos os dias o trabalho de grande número de pessoas são necessárias ao funcionamento do comércio, 

dos serviços, dos tranportes e de tudo mais que compõe o nosso dia a dia. (EF03HI09) 

 



 
 

* Observando os desenhos acima, complete o quadro com os dados dos profissionais de serviço públicos que 

trabalham nas ruas. (EF03HI09) 

Profissionais que trabalham nas ruas O que está fazendo cada profissional 

  

  

  

  

  

18ª – Marque (V) para as frases verdadeiras ou (F) para as falsas. (EF03HI01) 

 
( ) Cada pessoa, família, bairro, comunidade, país ou povo constroi sua própria história. 

( ) A História é o estudo dos acontecimentos do presente. 

( ) Através do estudo da História, procuramos saber mais sobre o modo de vida de outros povos e outras 

épocas. 

 

19ª – Com o passar dos anos, o homem sentiu a necessidade de marcar o tempo. 

- Pinte os objetos que usamos pra marcar o tempo. (EF03MA22) 
 

 

20ª – Encontre no caça- palavras, os nomes de alguns animais que estão em risco de extinção e depois 

complete o quadro. (EF03CI06) 



OS MEMBROS 

Os membros são superiores e inferiores. 

Os membros superiores são os braços. 

Os braços são formados por braços e antebraço e mão. 

Os membros inferiores são as pernas. 

As pernas são formadas por coxa, perna e pé. 

 
 

 
 

21ª – Leia com atenção: (EF03CI05) 

- Coloque nas fichas os nomes das partes dos membros superiores e inferiores 
 

 

22ª – Descubra o nome das verduras abaixo: (EF03CI04 / EH03GE05) 



Meios de Transportes 

Os meios de transporte são de grande importância para o desenvolvimento do nosso país. 

Eles servem para tranportar pessoas e carregar mercadorias. 

São divididos em terrestre, aquáticos e aéreos. 

 
 

 
 

23ª – Pinte somente os alimentos fornecidos pelas folhas. (EF03HI09/ EH03GE05) 
 

24ª – Observe os tipos de ruas abaixo: (EF03GE07) 

 

a) Qual a diferença entre as ruas das fotos? 
 
 

 
 

b) Em qual das ruas os veículos cirulam mais facilmente? Por quê? 
 
 
 

c) Marque com um X o número que indica qual é a rua de paralelepído (rua de pedra) 

25ª – Leia com atenção. (EF03HI11) 
 

 

- Cite 3 meois de transportes: (EF03HI11) 

 

Terrestre Aquático Aéreo 
   

   

   

 

26ª - Leia o texto: (EF03HI11 / EF35LP03) 



A rua de Pedro 

A rua de Pedro no passado era calma, com poucos automóveis circulando. 
Com o passar do tempo, houve o aumento do número de moradias e lojas de comércio, 

transformando a rua calma em uma rua movimentada. 

A rua ganhou asfalto e um sinal de trânsito, conhecido como semáforo. 

 

As ruas vão se modificando conforme vão sendo ocupadas. 

As pessoas precisam ter próximo às suas casas comércio, escola, hospital, transporte e muitas 

outras para facilitar suas vidas. 

Todas essas necessidades vão transformando os lugares. 

 

a) Como era a rua de Pedro no pasado? 

 

 

b) Como está a rua de Pedro nos dias de hoje? 

 

 

 

c) É possível jogar bola ou empinar pipa na rua de Pedro? Por quê? 

 

 

 

d) Cite 2 tipos de serviços públicos que podemos encontrar em uma rua comercial. 

 

 

 

27ª – Decomponha oa numerais como no modelo: (EF03MA02) 

 



28ª – Siga as pistas, encontre os grupos de invertebrados e escreva-os abaixo: (EF03CI06) 
 

A4 – Animais de corpo mole que podem ou não possuir uma concha: 
 
 

A13 – Animais que possuem seis patas, um par de antenas e, geralmente, têm asas: 
 
 

C2 – Animais marinhos de corpo gelatinoso; possuem uma substância que provoca queimaduras: 
 
 

D1 – Animais que apresentam espinhos no corpo e vivem no fundo do mar: 
 
 

H5 – Animais que vivem em ambientes terrestres e possuem oito patas: 
 
 

I3 – Animais que têm o corpo protegido por uma carapaça. Alguns vivem em ambientes aquáticos; outros, 

em terra úmida: 
 
 

29ª – Que horas marcam estes relógios? (EF03MA23) 



30ª – O pato tem bico chato e pés com pele entre os dedos. Observe o bico e os pés do pato. Depois, copie duas palavras do 

quadro para completar as frases: (EF03CI06) 

 

 
a) O pato nada bem. Ele usa os  para empurrar a água 

 

b) O pato afunda o  na água para pegar o alimento. 



 
 



 

 

 

 
 

 
 

Caderno de Atividades 

4ºano 

 

 
 



 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 

 
 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

Katia Cristina de Souza Santos 

 
 

DIRETORA DE ENSINO 

Raimunda Cunha 

 
 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

Julian Karla Neris 

 
 

EQUIPE TÉCNICA ELABORADORA-SEMED 

 

Alessandra Gomes Jammyle da Silva 

Ana Carla da Silva Janete da Silva 

Ana Cristina Motta Joelson Ribeiro 

Anne Beatriz Azevedo Marco Antonio da Cunha 

Arlene Alves Maria do Carmo Barbosa 

Bete Cemes Petronila Santiago 

Chirley Souza Rutilene Reis 

Elda Oliveira Sandra Suely dos Anjos 

Francisca Fabiane dos Santos Sônia Maria da Silva 

Gilberto Nascimento  



NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA: 

 

 

- Leia o texto com atenção: (EF15LP03) 

 

O LEÃO E A HIENA 

Era uma vez um leão que vivia muito solitário. 
Um dia ele saiu para caçar pois estava com muita fome. 

Andando pela savana deparou com uma jovem hiena que se encontrava perdida de seus pais que haviam 

deixado para traz. 

A jovem hiena vendo o leão logo correu. O leão vendo o desespero da hiena falou! 

 - Espere. Espere… Não irei lhe fazer mal! 

 - Não. Não… Não esperarei. Leão gosta de hiena ( disse a Hiena). 

 - É sério, não irei lhe fazer mal! Só preciso de um amigo para me ajudar a caçar 

estou muito faminto. (disse o leão). 

A hiena muito desconfiada foi deixando o leão se aproximar dela aos poucos e logo 

estava muito contente, pois não se encontrava mais sozinha na savana. 

Os dois seguiram caçando juntos e formaram uma bela amizade. 

 

Moral da história: Devemos ouvir e aceitar o próximo. Ser diferente não significa deixar de ser 

semelhante. 

 

1ª – Marque a resposta correta: (EF15LP03) 

 

a) O título do texto é: 

 

(  ) A hiena e a zebra 

(  ) A zebra e o leão  

(  ) O leão e a hiena  

(  ) O leão e a raposa 

b) De quem é a fala “ Espere. Espere...Não irei lhe faze mal”. 

(  ) Do leão 

(  ) Da zebra 

(  ) Da hiena 

(  ) Da raposa 

 

2ª – Complete as frases corretamente: (EF15LP03) 

a) A  vendo o  logo correu. 

b) O leão vendo o  da hiena, logo falou. 

c) É sério, não irei lhe fazer Mal! Só  de um amigo para me ajudar a caçar. 

d) Os dois seguira  juntos e formaram uma bela amizade. 

 

3ª – Qual a moral da história? (EF15LP03) 
 
 

 



4ª – O resultado da operação 534 + 45 é (EF04MA03) 

 

a) 984 

b) 589 

c) 580 

d) 579 

 

5ª – O resultado da divisão no quadro abaixo é (EF04MA03) 

 

a) 41 

b) 40 

c) 21 

d) 20 

 

6ª – Moisés está organizando uma torcida para os jogos da copa do Mundo. Ele comprou 256 camisas 

para adultos e 127 camisas para crianças. Moisés comprou (EF04MA03) 

 

a) 384 camisas 

b) 383 camisas 

c) 374 camisas 

d) 373 camisas 

 

7ª – Um número composto de (EF04MA02) 

Esse número é 

a) 987 

b) 871 

c) 1.789 

d) 9.871 

 

8ª – Os moradores da rua de Martha estão realizando uma campanha contra a dengue. Das 125 casas da 

rua, 15 já foram vistoriadas. Faltam ser vistoriadas. (EF04MA03) 

 

a) 110 casas 

b) 111 casas 

c) 130 casas 

d) 140 casas 

 
 

9ª – Elaine recebeu como tarefa de casa completar o cartão abaixo: (EF04MA06) 
 

- Elaine deverá achar como resultado o número 

 

a) 54 

b) 44 

c) 34 

d) 14 



10ª – Observe a reta numérica (EF04CI01) 

 

- Nessa reta, o número 362, corresponde ao ponto marcado pela letra 

 

a) N. 

b) O. 

c) P. 

d) Q. 

 

11ª – Socorro resolveu a subtração do quadro e acertou. (EF04MA03) 

 

O resultado foi 

a) 454 

b) 453 

c) 434 

d) 433 

 

12ª – No número 2.010, o valor relativo do número 1 é (EF04MA03) 

 

a) 1.000 

b) 100 

c) 10 

d) 1 

 

13ª – Sílvia foi a uma lanchonete e fez o seguinte pedido: (EF04MA03) 

 

 

 

- Ao todo gastou 

a) R$ 6,50 

b) R$ 6,00 

c) R$ 5,50 

d) R$ 5,00 

 

14ª – Leia e responda (EF15LP03) 

Desligue a TV e vá ler um livro. 

Uma boa história pode fazer você viajar para tempos e lugares distantes sem precisar sair do lugar. E o 

melhor, tá cheio de livro por aí que ensina uma porção de coisas interessantes ao mesmo tempo em que 

diverte. Programa imperdível para deixar suas férias ainda mais gostosas! Dúvida? 

 

- O motivo porque devemos desligar a TV é: 

 

a) Viajar atraves das histórias do livro e aprender uma porção de coisas. 

b) Ler um livro para economizar co consumo de energia. 

c) Atender ao pedido da mãe. 

d) É melhor assistir TV durante o período de férias. 



15ª – Leia e responda: (EF15LP03) 

 

O gato e a raposa. 

O gato e a raposa andavam sempre juntos pelo mundo. Eram muito amigos, apesar da 

raposa estar sempre desvalorizando o colega. 

- Amigo gato, porque não aprende mais truques para fugir dos cachorros que nos 

perseguem? Sempre ouvi dizer que você é tão inteligente. Será verdade? 

- Sei subir em árvores É o que me basta. Os cachorros não vão me pegar. 

- Você só sabe isso? Eu sei 99 truques diferentes! Conheço mil manhas, cada uma 

melhor que a outra. Finjo-me de morta, me escondo nas folhas secas, nas moitas, corro em ziguezague, 

disfarço minhas pegadas… 

Enquanto a raposa falava distraidamente das suas habilidades se aproximavam dali 

dois cachorros. O gato muito esperto subiu rapidamente na árvore. Quando a raposa percebeu a presença 

dos cachorros, teve que sair em disparada para fugir deles. 

- Pobre comadre raposa. É sempre preferível saber bem uma só coisa, a saber, mal 

nove coisas diversas. 

 

- No final da história, o gato percebeu que: 

 

a) Vai aprender os noventa e nove truques da raposa 

b) É preferível saber bem uma coisa só, a saber, mal noventa e nove 

c) Correr é a melhor forma de fugir dos cachorros 

d) Deve ensinar a raposa a subir na árvore 

 

16ª – Leia o texto e responda. (EF15LP03) 

 

A raposa e a cegonha 

A raposa convidou a cegonha para jantar e lhe serviu sopa em um prato raso. 
- Você não está gostando da minha sopa? - perguntou, enquanto a cegonha bicava o 

líquido sem sucesso. 

pareceu deliciosa. 

- Como posso gostar? - A cegonha respondeu, vendo a raposa lamber a sopa que lhe 

Dias depois foi a vez da cegonha convidar a raposa para comer na beira da lagoa,

serviu então a sopa num jarro lardo embaixo e estreito em cima. 

- Hummmm, delícia! - Exclamou a cegonha, enfiando o comprido bico pelo gargalo 

– Você mão acha? 

A raposa não achava nada nem podia achar, pois seu focinho não passava pelo 

gargalo estreito do jarro. Tentou mais uma ou duas vezes e se despediu de mau humor, achando que por 

algum motivo aquilo não era nada engraçado. 

 

- A cegonha ao servir a sopa num jarro largo embaixo e estreito em cima, demonstrou que: 

 

a) Queria se vingar da raposa 

b) Não tinha um prato adequado para servir a raposa 

 

17ª – Leia o texto e responda. (EF15LP03 / EF15LP01) 

Vem aí a 3ª temporada de Jake e os Piratas da Terra do Nunca 



O Disney Júnior anunciou que vai tocar a terceira temporada de Jake e os Piratas da Terra do Nunca, 

séria de grande sucesso nos estados Unidos, desde a estréia, há um ano. 

 

Não conhece a história? Tudo se passa em torno de uma tripulação de crianças piratas, lideradas por 

Jake, Izzy e Cubby. 

Eles vivem aventuras iradas pela Terra do Nunca, enquanto se divertem zombando de dois 

personagens malas: Capitão Gancho e o Sr. Smee, do clássico Peter pan. 

Ainda não há data de estréia da terceira temporada. 

 

- Este texto é 

 

a) Um anúncio 

b) Um poema 

c) Uma carta 

d) Uma receita 

 

18ª – Leia o texto e responda. (EF15LP03) 

 

As sacolas de plástico devem ser substituídas? 

Elas levam 300 anos para se decompor, mas há divergências sobre como lidar com isso. 
Quando surgiram, no fim da década de 1950, as sacolas de plástico eram motivo de 

orgulho das redes de supermercados e símbolo de status entre as donas de casa. 

Em meio século, passaram de símbolo da modernidade a vilã do meio ambiente, 

O motivo: o plástico polui – e muito. As sacolas são incapazes de se decompor em curto 

prazo. Trata-se , portanto, de uma decisão lógica: aboli-las dos supermercados. Parece evidente, mas não 

é tão simples. Existem divergências ambientais, culturais e políticas sobre como eliminar esse problema. 

Conheça os argumentos de cada lado. 

As sacolas de plástico demoram pelo menos 300 anos para sumir no meio ambiente. Em 

todo o mundo são produzidos 500 bilhões de unidades a cada ano, o equivalente a 1,4 bilhão por dia ou 

1milhão por minuto. No Brasil, 1 bilhão de sacolas são distribuídas nos supermercados mensalmente – o 

que dá 66 sacolas por brasileiro ao mês. 

No total, são 210 mil toneladas de plástico filme, a matéria-prima das sacolas, ou 10% de 

todo o detrito do país. Não há dúvida: é muito lixo. 

 

- O objetivo deste texto é: (EF15LP03) 

 

a) Informar sobre a poluição causada pela sacola plástica 

b) Vender sacola plástica 

c) Divulgar sobre o tempo de uso de uma sacola plástica 

d) Proibir a venda de sacola plástica 

 

19ª – Leia a tirinha e responda. (EF15LP03) 



- O que Cascão demonstrou ao mostrar a antena da casa ao menino? (EF15LP03) 

 

a) A antena estava torta e suja 

b) A antena tinha semelhança com o cabelo do Cebolinha e por isso ele morava lá 

c) A casa era feita com tijolos e tinha uma antena estranha no telhado 

d) O Cebolinha ficava em cima do telhado pra esperar os amigos 

 
20ª – Observe a reta numérica: (EF04MA01) 

 

Nessa mesma reta numérica, que número corresponde ao ponto marcado pela palavra Brasil? 

 
(a) 984 

(b) 986 

(c) 990 

(d) 994 

 
21ª – Observe a tabela abaixo: (EF04MA27) 

 

Fátima foi a uma loja e comprou uma caneta e um boné. Ela gastou: (a) R$ 

12,00 

(b) R$ 13,00 

(c) R$ 13,50 

(d) R$ 14,00 

 
22ª – Um número tem 8 unidades de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 9 unidades. O número composto é: 

(EF04MA02) 

 
(a) 319 

(b) 831 

(c) 8.319 

(d) 9.138 



23ª – A Turma da Mônica em “Água boa para beber” (EF04LP08 / EF04CI08) 

 

O assunto da história em quadrinhos acima é 

 
(a) Lembrar que é preciso lavar as mãos para evitar doenças. 

(b) destacar que o Cascão acha importante lavar as mãos. 

(c) alertar para o fato de que o astronauta voa de verdade. 

(d) mostrar que é necessário beber água filtrada. 

 
24ª – Observe a imagem abaixo: (EF04LP08) 

 

O tema do cartaz acima alerta para os cuidados que as pessoas devem ter com os animai quanto a 

sua... 

 
(a) identificação 

(b) alimentação 

(c) reprodução 

(d) vacinação 



Rio de Janeiro, 12 de março de 2009. 

Querido diário, 

Lembra do que eu havia pedido para o meu pai me dar de presente? 

Ganhei um computador! Todos os dias troco mensagens com as minhas amigas na 

internet e brinco com muitos joguinhos. Mas meus pais acham que eu estou passando muito tempo com 

esse meu novo amigo – o computador e fico uvindo o tempo todo: “ Você já está aí a tarde toda, chega 

de computador, vai brincar com outra coisa!” 

Ganhei, também, muitos outros presentes que eu adorei: livros, roupas e 

brinquedos. 

Bom, agora tenho de fazer meudever de casa. 

Amanã, eu escrevo mais. 

Julia. 

25ª – Leia com atenção: (EF04LP08 / EF04LP05) 

 

Na expressão “Ganhei um computador!”, no segundo parágrafo, o ponto de exclamação reforça 

 

(a) a alegria total da menina. 

(b) a emoção das amigas. 

(c) a vibração dos pais. 

(d) a felicidade do pai. 

 

26ª – Leia a tirinha. (EF04LP08) 
 

 

Porque o Cebolinha respondeu ironicamente a Mônica? 

 

(a) porque estava tomando banho. 

(b) porque estava jogando bola. 

(c) porque estava insatisfeito com suas obrigações. 

(d) porque estava estudando. 



Aquecimento Global: A primavera não é mais a mesma. (EF04GE11) 

Aquecimento global altera ciclo biológico de plantas e animais, alertam pesquisadores. 

A época de postura de ovos de uma espécie de andorinha da América do Norte foi adiada 

em nove dias. As marmotas do Colorado (EUA) agora encerram o período de hibernação cerca de três 

semanas antes do que faziam no fim da década de 1970. Algumas espécies de borboletas e 

invertebrados marinhos têm se dirigido cada vez mais para o norte para fugir do calor. 

O motivo para tamanhas mudanças é bem visível. Segundo estudo da equipe de Terry Root, 

pesquisadora da Universidade de Stanford (Califórnia/EUA), certos eventos característicos da primavera 

– como florescimento, postura de ovos e término do período de hibernação dos mamíferos – agora 

correm cerca de cinco dias mais cedo a cada década, em média, devido ao aumento da temperatura 

global (...) 

Elisa Martins, Ciência Hoje on-line 10/02/03 

27ª – Leia o texto com atenção: 

De acordo com o texto, o ciclo biológico de plantas e animais está sendo alterado por causa 

(a) da hibernação dos mamíferos. 

(b) da fuga de alguns animais. 

(c) do aquecimento global. 

(d) do fim da primavera. 

 

28ª – Texto I (EF04CI08) 

Gripe Suína (INFLUENZA A) (EF04CI08) 

O que fazer para evitar o contágio? 

- Cubra seu nariz e boca com um lenço quando tossir ou espirrar. Jogue no lixo o lenço após o uso. 

- Lave suas mãos constantemente com água e sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar. 

Produtos à base de álcool para limpar as mãos também são efetivos. 

- Evite tocar seus olhos, nariz ou boca. Os germes se espalham deste modo. 

- Evite contato próximo com pessoas doentes. 

- Se você ficar doente, fique em casa e limite o contato com outros, para evitar infectá-los. 
http//www.sempretops.com /saude/como-pevenir-se-da-gripe-suína 

 

Texto II (EF04CI08) 

 

http//www.fernandopolis.sp.gov.br/h1n1

http://www.sempretops.com/
http://www.fernandopolis.sp.gov.br/h1n1


O traço comum entre os textos I e II é o seguinte: 

(a) Dão informações sobre a gripe suína (influenza A). 

(b) Solicitam informações do leitor atento. 

(c) Dizem que a nova gripe não é contagiosa. 

(d) Afirmam não ser necessário tomar cuidado com a nova gripe. 

 

29ª – Marque a alternativa que apresenta como se lê o número 1 080: (EF04MA01) 
 

(a) Um mil e oitocentos. 

(b) Um mil e oitenta. 

(c) Um mil e oito. 

(d) Dez mil e oitenta 
 

30ª – O gráfico a seguir mostra o número de pessoas que morreram de sarampo antes das 

campanhas de vacinação e o número das que morreram depois da primeira campanha de vacinação. 

(EF04CI08) 
 

Complete as sentenças com as datas corretas. 

 

(a) O ano no qual ocorreu o maior número de óbitos  . 

(b) Nessa data, no Brasil morreram de sarampo  pessoas. 

(c) De 1994 até  não houve alteração no número de óbito. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Caderno de 

Atividades 

 
5ºano 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA 

Mário Henrique de Lima Bíscaro 

 
 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARITUBA 

Katia Cristina de Souza Santos 

 
 

DIRETORA DE ENSINO 

Raimunda Cunha 

 
 

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

Julian Karla Neris 

 
 

EQUIPE TÉCNICA ELABORADORA-SEMED 

 

Alessandra Gomes Jammyle da Silva 

Ana Carla da Silva Janete da Silva 

Ana Cristina Motta Joelson Ribeiro 

Anne Beatriz Azevedo Marco Antonio da Cunha 

Arlene Alves Maria do Carmo Barbosa 

Bete Cemes Petronila Santiago 

Chirley Souza Rutilene Reis 

Elda Oliveira Sandra Suely dos Anjos 

Francisca Fabiane dos Santos Sônia Maria da Silva 

Gilberto Nascimento  



NOME: 
 
ANO/TURMA: 

ESCOLA: 

 

- Utilize a imagem abaixo para responder as questões a seguir: (EF15LO01 / EF35LP21) 
 

1ª – A finalidade dessa proposta é: (EF15LO01 / EF35LP21) 

a) anunciar um show 

b) divulgar alguns cursos 

c) mostra umas promoções 

d)  oferecer um emprego 

 
2ª – O título deste cartaz está escrito em letras grandes para: (EF15LO01 / EF35LP21) 

a) enfeitar a propaganda 

b) atrair a atenção do leito 

c) apresentar o Serginho Groisman 

d) demostrar que tem uma frase logo abaixo 

 
3ª – Por que um dos textos localizado a direita do cartaz está entre aspas? (EF15LO01 / EF35LP21) 

 
 

 
 

 

 

4ª – Supomos que você queira fazer algum desses cursos, quais as maneiras que a propaganda expõe 

como forma de contato? (EF15LO01 / EF35LP21) 
 
 
 

 

5ª – Essa propaganda foi feita para: (EF15LO01 / EF35LP21) 

a) criança 

b) idosos 

c) mulheres 

d) jovens 



6ª – ” Uma nova geração tá pintando no pedaço”. Segundo o texto, a alternativa que indica o mesmo 

sentido da frase em destaque é: (EF15LO01 / EF35LP21) 

a) Uma nova geração está pintando com tinta de supermercado 

b) Uma nova geração está sendo colorida no mercado de trabalho 

c) Uma nova geração está surgindo no mercado de trabalho 

d) Um anova geração está sumindo do mercado de trabalho 

 
7ª – Resolva as questões abaixo (EF05MA01 / EF05MA07) 

 

 
8ª – O algarismo que está em ordem de centena do número 8.543 é? (EF05MA01) 

 

a) 8 

b) 5 

c) 4 

d) 3 

 
9ª – Numa escola o total de alunos matriculados no quarto ano é igual 280. Desse total 95 alunos estudam 

no período da manhã. O número de aluno que estudam no quarto ano dessa esc9la no período da tarde é: 

(EF05MA01) 

 

a) 95 

b) 185 

c) 195 

d) 375 

 
10ª – O painel dos botões com os números dos andares no elevador de um edifício está organizado em 

2 colunas e 14 linhas conforme a figura ao lado quantos botões tem no painel? (EF05MA01) 

 

a) 28 

b) 18 

c) 16 

d) 14 



11ª – O produto de 412 por 16 é: 

a) 6.592 

b) 2.472 

c) 2.882 

d) 6.528 

 

12ª – Observe a imagem abaixo e responda: (EF05GE08) 

 

 

a) Há transformação nesta paisagem? 
 
 

b) O que o homem fez nessa Paisagem? 
 

 
 

13ª – Marque com um X a alternativa correta: (EF04GE04) 
 

ONDE ENCONTRAR 
ZONA 

URBANA 

ZONA 

RURAL 

Estradas de terra   

Muitas casas e prédios   

Carros, ônibus e caminhões   

Casas simples   

Grandes avenidas   

Grande número de comércios   

Poucos moradores   

Grande número de plantações   

Ruas asfaltadas e movimentadas   

Fumaça de fábricas   

Criação de gados   

Falta de indústrias   

Ar puro, orvalho e silêncio   

Várias indústrias   



14ª – Observe a roda das vitaminas e marque (C) para certo e (E) para errado. (EF05CI08 / NEF05CI09) 
 

( ) O alimento fornece material para formar novas células e tecidos. 

( ) As vitaminas são substâncias encontradas em grande quantidade nos alimentos. 

( ) A vitamina D encontrada no peixe e no leite é de grande importância para o fortalecimento dos ossos. 

( ) Os alimentos, ao serem ingeridos, não são aproveitados pelo organismo. 

( ) Os sais de cálcio e de fósforo entram na formação dos dentes e dos ossos. 

 
15ª – Observe o quadro abaixo de adição e efetue as operações: (EF05MA01) 

a) 115 + 220 + 40 =    

b) 301 + 110 + 225 =    

c)  30 + 249 + 310 =    

d) 255 + 420 + 9 =    

e) 77 + 51 =    

f) 171 + 528 =    
 

16ª – Observe o mapa abaixo: (EF05GE08) 



a) Pinte de verde o estado em que você mora. 

 

b) Faça um X nos estados que compões a região que se encontra seu estado 

 

c) Quantos estados compõem a República Federativa do Brasil? 
 
 

d) Qual o menor estado do nosso país? 
 
 

e) Localize e marque no mapa os estados banhados pelo Oceano Atlântico. 

 

f) Quais estados fazem divisa com o Ceará? 
 
 

g) Contorne de caneta o maior estado do Brasil. 

 

 

17ª – Cinco amigas foram fazer compras e cada uma levou determinada quantia em dinheiro para gastar.  

Siga as dicas e descubra o nome das garotas e quanto cada uma levou. (EF05MA01) 

 

a) Juliana está de boné e levou R$ 4,00 a menos que Viviane. 

b) Viviane tem cabelos pretos e levou R$ 2,00 a mais que Caroline. 

c) Soraia está ao lado de Viviane e levou R$ 2,50 a menos que Viviane. 

d) Ana Paula está de trança e levou R$ 0,50 a menos que Juliana. 

e) Coralina usa Maria Chiquinha e estava levando R$ 20,00, mas perdeu R$ 2,00. 

 

 

18ª – Observe o número de habitantes de três cidades brasileiras: (EF05MA01) 
 

a) Qual é a cidade com maior número de habitantes? 

 



 

 

        

b) Qual é a cidade com número de habitantes mais próximo de 150 000 habitantes? 
 

 

19ª – Uma campanha contra a fome tinha como meta arrecadar 5 000 quilogramas de alimentos. 

Foram arrecadados 1 245 quilogramas de arroz, 874 quilogramas de feijão, 1 867 quilogramas de 

macarrão e 327 quilogramas de açúcar. De acordo com esses dados, responda: (EF05MA07) 

 

a) Quantos quilos de alimentos foram arrecadados? 
 
 

b) A meta foi atingida? Sobrou ou faltou alimento? Quanto? 
 
 

 

20ª – A professora Rosana irá distribuir as camisetas para os alunos que vão participar de uma gincana 

de Matemática. Para facilitar a distribuição das 123 camisetas, Raul, Lucas, Samira e Luciana sugeriram 

que as camisetas fossem organizadas em grupos com a mesma quantidade: (EF05MA08) 

> Raul sugeriu que fossem feitos pacotes com 5 camisetas. 

> Lucas sugeriu que fossem feitos pacotes com 2 camisetas. 

> Samira sugeriu que em cada pacote fossem colocadas 3 camisetas. 

> Luciana sugeriu que fossem feitos pacotes com 10 camisetas. 

 

Quem sugeriu a distribuição em pacotes todos com a mesma quantidade e sem sobrar nenhuma 

camiseta? 

 

a) Raul. 

b) Lucas. 

c) Samira. 

d) Luciana. 

 
21ª – Marque um X na alternativa que apresente a finalidade do gênero notícia: 

(EF35LP06) (EF05LP11) 

 

a) Apresentar opinião de especialista sobre assunto relevante para a sociedade. 

b) Informar fatos e acontecimentos recentes de relevância local, nacional e internacional. 

c) Narrar uma história que envolve conflito inicial, momento de maior tensão e desfecho. 

d) Crítica de acontecimentos atuais. 

 
22ª – Marque um X na alternativa que apresenta a finalidade de produção de gráficos: 

(EF35LP06) (EF05LP10) (EF05LP11) 

 

a) Memorizar cálculos. 

b) Mostrar figuras geométricas. 

c) Facilitar a compreensão de dados coletados 

d) Localizar informações. 

 
23ª – Marque um X na alternativa que apresenta a finalidade de uma reportagem. (EF35LP06) 

(EF05LP10) (EF05LP11) 



 

a) Informar, descrever, detalhar e opinar sobre temas de relevância local, nacional e internacional. 

b) Informar sobre fatos e acontecimentos recentes de relevância local, nacional e internacional. 

c) Descrever e expor conteúdo de texto-fonte. 

d) Narrar situação de conflito ficcional. 

 

24ª – Observe o quadro e responda as questões abaixo: (EF05CI07) 

a) Quais são os dois nutrientes com maior valor? 
 
 

b) E qual o nutriente que aparece em menor quantidade? 
 
 

 

25ª – O feijão é rico em proteínas, carboidratos e sais minerais. O arroz branco é rico em carboidratos. 

A carne tem proteínas e vitamina B12. O tomate e a alface têm vitaminas e sais minerais. (EF05CI07) 

a) Classifique cada alimento no grupo ao qual ele pertence: energético, construtor ou regulador. 

 
26ª – O Censo de 2010 descobriu quantas pessoas chegaram em cada estado do Brasil (imigrantes) e 

quantas pessoas saíram de seus estados (emigrantes) para viver em outro estado.  (EF05GE01)   

Leia os dados na tabela: 

 
a) Qual estado do Brasil recebeu mais imigrantes? 

 
 



b) De qual estado saíram mais emigrantes? 
 
 

 

 

 

c) Se você conhece migrantes de outros estados do Brasil, escreva de onde eles vieram. 

 
 

 

27ª – Bullyng – O que é isso? (EF15LP003) 

Cartilha orienta pais sobre casos de bullyng 

O bullyng, termo inglês que refere-se ao verbo “ameaçar, intimidar”, é também utilizado para 

definir algumas situações caracterizadas por comportamentos agressivos no âmbito escolar, praticadas 

tanto por meninos quanto por meninas. Os atos de violência (física ou não) ocorrem de forma 

intencional e repetitiva contra um ou mais alunos que se encontram impossibilitados de fazer frente às 

agressões sofridas. Estes comportamentos, na maioria dos casos, não apresentam motivações 

específicas ou justificáveis. 

Segundo dados do Conselho Nacional da Justiça, estudos revelam que há um pequeno 

predomínio dos meninos sobre as meninas com relação a este tipo de violência. No entanto, por serem 

mais agressivos e utilizarem a força física, as atitudes dos meninos são mais visíveis. Já as meninas 

costumam praticar o bullyng mais na base de intrigas, fofocas e isolamento das colegas. 

Diante do aumento de casos de bullyng em escolas públicas e particulares de todo o país, o 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) lançou, no último dia 20 de outubro, uma cartilha para ajudar pais 

e educadores a prevenir este problema nas comunidades e escolas. 
 

- Marque a resposta correta após ler a notícia acima: 

 

1 - “Bullyng” refere-se a: 

a) Ameaças e intimidação. 

b) brincadeiras na escola. 

c) apresentação de peões montados em búfalos. 

 

2 - Comportamentos agressivos ou isolamento de colegas pode ser classificado como: 

a) coisa de criança. 

b) coisa natural entre alunos. 

c) bullyng. 

 

3 - O “bullyng” caracteriza-se por: 

a) fofocas e intrigas. 

b) isolamento de colegas. 

c) atos de violência que ocorrem de forma repetitiva e intencional. 

d) todas as alternativas acima 

 
28ª – Porque essa cartilha foi criada? (EF35LP03) 

 
 

 

 

 



29ª – Existe diferença no bullyng praticado por meninos e meninas? Qual? (EF35LP03) 

 
 

 

 
 

 

30ª – Você já sofreu ou conhece alguém que sofreu bullyng? Como foi? (EF05LP19) 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Habilidade (EF67LP28) 

Leia o texto a seguir 
 

 

1. No 3º quadrinho, a expressão do personagem e sua fala "AHHH!" indica que ele ficou: 

a) acanhado. 

b) aterrorizado. 

c) decepcionado. 

d) estressado. 

NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA: 



 

Texto 

 

Na aula de Língua Portuguesa, a professora estava ensinando acentuação 

das paroxítonas quando percebeu a distração de José. Então, ela resolveu 

perguntar: 

_ José, por que “colégio” tem acento? 

_ Puxa professora! Se colégio não tivesse acento, onde é que a gente ia sentar? 

Leia e responda as questões 2 e 3 
 

 
 

  

 

 
2. (EF67LP37) O que torna esse texto engraçado é o fato de: 

a) o boné do sorveteiro ter saído de sua cabeça. 

b) o homem ter chamado o sorveteiro para perguntar as horas. 

c) os olhos do sorveteiro terem ficado arregalados. 

d) os sorvetes que estavam no carrinho terem caído pelo caminho. 

 

3. No último quadrinho, a expressão do sorveteiro demonstra que ele está: 

a) machucado. 

b) irritado. 

c) cansado. 

d) Assustado 

 
 

Leia e responda 

 

 

 

 

 

 



 

4. (EF67LP28) A palavra acento dita oralmente gerou confusão. Por quê? 

 
a) Porque José imaginou que fosse um sinal gráfico usado sobre vogais. 

b) Porque José imaginou que fosse um objeto ou lugar onde alguém se senta. 

c) Porque José imaginou que na escola não tivesse salas de aulas. 

d) Porque José não entendeu o a explicação 
 

 

 

 

Leia a tirinha abaixo: 
 

Fonte: Revista Parque da Mônica, Maio 2001, n.101. 

 

 
5. (EF69LP05) A expressão “deletei”, usada no terceiro quadrinho, é própria 

da linguagem tecnológica. Nesse contexto, qual o significado dela? 

a) Destruir 
 

b) Esquecer 

 

c) Convencer 
 

d) Apagar



 

 

Observe a charge abaixo: 
 
 

Fonte: http://noisnatira.blogspot.com - Acesso em: 19/05/2008. 
 

 
 

6. (EF69LP05) Na tirinha acima, o personagem que está à direita, defende a tese de que: 

 
a) As datas comemorativas estão se rendendo ao capitalismo. 

 

b) A mídia apóia as datas comemorativas. 
 

c) O dia dos namorados é dia de dar flores. 
 

d) Flores são coisas supérfluas e inúteis 

 

 

http://noisnatira.blogspot.com/


 

 

LÍNGUA INGLESA 

 
Habilidade (EF06LI04) 

Read the Text: 

The doctor 

Dylan is a doctor. He looks after sick people. He usually gets up at 6.00 o’clock. 

Today he is late, it is 6.30 and he is still in bed. He usually goes to work by train buttoday he is 

driving to work. He arrives at work at 6.30 every morning but it is 7.30 now and he is still 

driving. It’s 12.00 o’clock now. He always has his lunch at 12.00 but today he isn’t having 

lunch at 12.00, he is looking after his sick patients. It is half past seven now, Dylan is watching 

TV. He usually watches TV at half past seven because his favorite  programme starts at half 

past seven. 

Dylan has his dinner at 8.30 everyday and he is having dinner now. It is 24.00 now Dylan is 

going to bed. He always goes to bed at 24.00. 

 

1.  Quem é Dylan? 

a) Dylan é um médico. 

b) Dylan é um professor. 
 

c) Dylan é motorista. 
 

d) Dylan é um agricultor 

 
 

2.  De acordo com o texto, são 7h30min e Dylan ainda: 

a) está tomando o café da manhã. 

b) está entrando no carro. 

c) está dirigindo. 

d) ainda está dando beijo nas crianças. 

 



 

3.  Qual horário Dylan costuma jantar? 

a) 18h30min 

b) 18 horas 

c) 20h30min 

d) 19h30min  

4.  Que horário Dylan costuma dormir todos os dias? 

a) 00h30min 

b) 20h30min 

c) 18 horas 

d) 19h30min 

5. Qual é o resultado da soma 10+10 em inglês? 

a) twenty one 

b) twenty two 

c) twelve 

d) twenty 

6. Observe o cartaz abaixo: 

No cartaz ao lado temos a frase: Prepared to work first month free! Qual é o significado da 

palavra destacada nesse contexto? Assinale na alternativa que apresenta a tradução ao pé da 

letra dessa frase. 

a) Preparado para trabalhar, primeiro ano livre. 

b) Preparado para trabalhar, primeiro mês livre. 

c) Preparado para trabalhar, primeiro dia grátis. 

d) Preparado para trabalhar, primeiro mês grátis 



 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/paleta-de-cores_1694036 

 

ARTE 
 

Habilidade (EF69AR02). 

 

1) Desta arte parte todas aquelas pinturas realizadas no interior das cavernas. Mas, por que o 

homem pré-histórico pintou o interior das cavernas? Naquela época, o homem se refugiava nas 

cavernas para se proteger do frio e do ataque das feras. O artista selecionava cuidadosamente a 

superfície sobre a qual faria a pintura, para aproveitar as protuberâncias naturais e o relevo da 

rocha para fazer formas de animais. 

O nome desta arte é: 

a) Arte medieval 

b) Arte neolítica 

c) Arte rupestre 

d) Arte abstrata 

 

2) A cor sempre fez parte da vida do homem. Se abrirmos nossos olhos para o mundo que nos 

cerca, veremos inúmeras cores: o azul do céu, do mar, o verde das matas, das folhas, e os 

diversos tons das flores. É através das cores primárias que se formam todas as outras cores. As 

cores primárias são: 

a) Laranja, vermelho e amarelo. 

b) Azul amarelo e verde. 

c) Roxo, azul e vermelho. 

d) Vermelho amarelo e azul. 

 
3) A palavra compositor é usada geralmente para denominar aquele que compõe música. 

Porém, num sentido mais amplo, podemos dizer que compositor é todo aquele que 

compõe, organizando de maneira adequada um conjunto de elementos, atribua V 

(verdadeiro) F falso às alternativas a seguir: 

(   ) Coreógrafo, dançarino – são nomes do compositor que trabalha com os movimentos e as 

posições do corpo. 

(   ) Músico – é o nome do compositor que trabalha com sons. 

(  ) Desenhista, pintor, arquiteto, escultor – são nomes do compositor que trabalha com a 

linha, a forma e a cor. 

(   ) Poeta, escritor, literato – são nomes do compositor que trabalha com palavras. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

 

a) V, V, V, V. 
b) V, F, V, V. 

c) F, V, V, F.

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/paleta-de-cores_1694036


 

cebe o nome de: 

d) V, F, V, F. 

 

 

4. Tudo aquilo que percebemos através da audição, re 
 

a) Som 

b) Timbre 

c) Ruídos 

d) Intensidade 

 

 

 

 

5. Na imagem ao lado pode-se observar o jogador de futebol Neimar representado através de 
uma técnica das Artes Visuais. O nome dessa técnica é: 

a) Fotografia digital 

b) Autorretrato 

c) Caricatura 

d) Photoshop 

 

 

 

 

6. Observe as imagens abaixo: 

Cândido Portinari Xilogravura de J. Miguel Mestre Vitalino 

 

As três obras apresentadas acima levam o nome de “Os Retirantes”, que traduzem: 

a) Pessoas que se reúnem e viajam de maneira alternativa através de carona para conhecerem 

cidades próximas. 

b) Peregrinos que caminham juntos uma longa distância movidos pela crença e pela fé. 

c) Famílias que posam reunidas para serem retratadas com o objetivo de guardar a 
imagemcomo lembrança. 

d) Pessoas da mesma família, que migram de sua terra natal em busca de novas 

oportunidades de sobrevivência devido a algum fator social ou natural que possa ter 

ocorrido, como porexemplo, a seca. 

http://www.d20studio.com.br/produto/almofada- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/sons-desenhos-animados- 

http://www.d20studio.com.br/produto/almofada-
https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/sons-desenhos-animados-


 

 

MATEMÁTICA 
 

MATEMÁTICA (EF06MA 01/ EF06MA02/EF06MA03/EF06MA12) 

 
Questão 1 - Marque a alternativa correta. O professor pediu que seus alunos 

interpretassem o número 2,05 e obteve as seguintes respostas: 

a) dois décimo e cinco centésimo 

b) dois inteiros e cinquenta centésimo 

c) dois inteiro e cinco centésimo 

d) dois inteiro e cinco décimo 

 

Questão 2 - Aparte inteira do número 5,2 é: 

a) 5 

b) 2 

c) 2,5 

d) 5,2 

 

Questão 3 - Por que o zero não pode está na casa das centenas? 

a) porque tem muito valor 

b) porque o zero tem menos valor 

c) porque o zero não tem valor 

d) porque o zero fica a direita 

 

Questão 4 - A alternativa que determina a diferença entre os números 3,842-1,442 é: 

a) 2,400 

b) 5,842 

c) 5,284 

d) 1,442 

 

Questão 5 - Todo número que possui vários algarismo zero pode ser escrito na forma de 

potência de base de 10. Exemplo: 100000=10
5.
. 

Marque a alternativa correta da potência de 100000000. 

a) 10
5
 

b) 10
6
 

c) 10
7
 

d) 10
8
 

 

Questão 6 - Sendo o número 32,456, marque a alternativa que é a parte decimal. 

a) 32 

b) 456 

c) 245 

d) 324 



 

 

CIÊNCIAS 

 
 CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLOGICAS (C.F.B) 

 

Questão 1- (EF06CI01) Observe a representação dos sistemas I, II e III, seus componentes e 

marque o número de fases em cada um, respectivamente: 

 

I - oléo, água e gelo: 

II- água gaseificada e gelo: 

III- água salgada, gelo, óleo e granito: 

 

a) 1, 2, 3 

b) 3, 3, 6 

 c) 2, 2, 6 

 d) 3, 3, 3     

 

Questão 2 - (EF06CI01) Para a separação das misturas: gasolina-água, o processo mais 

adequado é: 

 

a) Decantação 

b) Catação 

c) Ventilação 

d) Flotação 

 

Questão 3 - (EF06CI01) Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó, utilizado na 

limpeza doméstica, é a: 

 

a) filtração 

b) decantação 

c) sedimentação 

d) centrifugação. 

 

Questão 4 - (EF06CI08) Assinale as alternativas abaixo, M para mito e V para verdade. 

 

a) O Covid-19 pode ser transmitido pelo ar? ( ) 

b) O Coronavírus pode ser transmitidos em áreas com climas quentes, úmidos ou frios? (    ) 

c) Tomar banho quente impede a transmissão do Covid-19? ( ) 

d) O vírus pode se espalhar pela água potável? ( ) 

e) O Covid-19 é encontrado nas fezes? (  ) 

f) O vírus é transmitido por picada de mosquito? ( ) 

g) O uso apenas da  máscaras previne do contágio? ( ) 

 



 

 

 

Questão 5 - (EF06CI05) As células são os componentes fundamentais de todos os seres 

vivos, porém qual o ser vivo que não possui célula? 

a)  bactéria 

b) fungos 

c)  vírus 

d) protozoários 

 

 

Questão 6 - (EF06CI05) As organelas celulares são como pequenos órgãos que realizam as 

atividades celulares essenciais para as células. Com base nessa informação, marque a organela 

típica da célula vegetal. 

 

a) mitocôndricas 

b) centríolo 

c) cloroplastos 

d) lisossomos 



 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 
ENSINO RELIGIOSO (EFO6ER03) 

Questão 1 - Para que a religião faça sentido na vida das pessoas, é fundamental: 

a) O respeito à escolha religiosa de cada um. 

b) Respeita somente a sua religião. 

c) Não respeita nenhuma religião. 

d) Impor sua religião. 

 

Questão 2 - Analise as alternativas e marque V para verdadeiro e F para falso. 

a) (  ) Todas as maneiras de se relacionar com sagrado são iguais. 

b) (  ) Todas as pessoas tem o direito de escolher e praticar a religião que melhor lhe convém. 

c) (  ) Não devemos respeitar a religião do outro. 

d) (  ) O respeito e a liberdade religiosa começam dentro de cada um de nós. 

 

Questão 3 - Para convivermos respeitosamente com as diferenças e que todos possam viver 

em harmônia é necessário: 

a) Intolerância. 

b) Tolerância. 

c) Falta de respeito. 

d) Caridade. 

 

Questão 4 - Liberdade religiosa é: 

a) Não exercer minha opção religiosa. 

b) Não é direito de todos. 

c) Um direito de todos. 

d) Ser fiel apenas a uma denominação religiosa. 

 

 



 

 

 

Questão 5 - O que é necessário para que a religião faça sentido na vida de seus adeptos: 

a) Não frequentar os cultos religiosos. 

b) Ir aos finais de semana para os movimentos religiosos. 

c) Não frequentar nenhum movimento religioso. 

d) Trazer satisfação e promover a paz e a fraternidade entre irmãos. 

 

Questão 6 - As religiões respondem a certas inquietações humanas e são consideradas: 

a) Verdades. 

b) Duvidosas. 

c) Desacreditadas. 

d) Importunas. 



 

 

GEOGRAFIA 

Habilidade (EF06GE01) 
 

Questão 01 - Enumere a coluna (1) para Paisagem Natural e (2) para Paisagem 

Cultural:  

 

(   ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade 

(   ) Reserva ambiental em área rural 

(   ) Hotel fazenda reservado para o turismo 

(   ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem  

(   ) A rua de uma cidade industrializada 

(   ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais 

 

Questão 02 - A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto 

histórico em que ela foi construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao 

longo do tempo e que coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas 

praças e a distribuição deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem 

sofrer transformações ou permanecer inalterados. MARTINS, D. et al. Geografia sociedade e 

cotidiano: fundamentos. Volume 01, 3ª ed. São Paulo: escala educacional, 2013. p.27. 

Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que: 

I. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 

II. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. 

III. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. 

IV.  A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das paisagens.  

Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II 

b) II e III 

c) II, III e IV 

d) I, III e IV 

 

 

 



 

 

Questão 3 - A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do 

passado. Mais do que uma expressão puramente visual, muitas vezes ela resulta de uma 

interação entre o ser humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo 

emocional. Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como: 

 

a) instrumento mecânico de percepção da realidade. 

b) produtora de discursos individualmente percebidos. 

c) reflexo direto da compreensão humana. 

d) resultado dos significados subjetivos. 

 

Questão 04 - “A paisagem existe, através de suas formas, criadas em momentos históricos 

diferentes, porém coexistindo no momento atual”. (SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: técnica e 

tempo: razão e emoção. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 1997, p. 84). 

 

A partir da afirmativa do autor citado, é correto afirmar: 

 

a) Espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto na 

paisagem predominam os elementos da dinâmica natural. 

b) Na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e 

antigas, que nos revelam sucessivos passados. 

c) A paisagem é forma estática, por isso jamais pode revelar as relações sociais do passado que 

produziram as formas geográficas do presente. 

d) A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída de conteúdo social, o que 

nos permite contemplar as formas, mas jamais analisar a sua essência. 

 

Questão 05 - Assinale a opção incorreta em relação as características da Paisagem: 

a) A Paisagem é tudo o que os nossos olhos veem de um determinado local. 

b) As paisagens mudam. 

c) As paisagens podem ser bonitas ou feias. 

d) As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar. 

 

 

Questão 06-A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza como a 

vegetação, o relevo e a hidrografia é chamada de paisagem natural. Assinale a alternativa 

abaixo que contenha apenas paisagens naturais: 

 

a) floresta, conjunto de montanhas e avenida. 

b) rodovia, edifícios e represa. 

c) geleira, floresta e conjunto de montanhas. 

d) hidrelétrica, cidade e lago. 

 



 

 

 

Questão 07 - Assinale a opção incorreta em relação as características do espaço geográfico: 

a) O espaço geográfico é a natureza transformada pelos seres humanos, por meio de seu 

trabalho ao longo da história. 

b) Lugar é a parte do espaço geográfico onde vivemos e interagimos com a paisagem. 

c) Para entendermos o espaço geográfico faz-se necessário compreender a sociedade que o 

criou e continua a transformá-lo ao longo do tempo. 

d) Espaço geográfico é que predominam os aspectos originais da natureza. 

 

 

Questão 08 - Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada classifique 

as colunas de acordo com o tipo de paisagem: (N) Paisagem Natural; (H) Paisagem 

Humanizada; (R) Paisagem Rural; (U) Paisagem Urbana. 

 

a) É aquela composta por diversos elementos físicos como: solos, rios, relevos e etc. 

b) É caracterizada por extensas áreas de pastagens e plantações, casas longe das outras. 

c) Delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, com ruas pavimentas. 

d) Tem sua estrutura adaptada às necessidades do homem, da produção e sobrevivência. 



 

 

 

HISTÓRIA 
 

 HISTÓRIA (EF06HI01) 
 

QUESTÃO 01 - A História é marcada por continuidades e descontinuidades que mostram 

as dificuldades encontradas pelos homens na sua luta para construir sua cultura. Para 

compreender esses processos, o historiador deve considerar que: 

 

a) cada cultura é um reflexo das vontades e das necessidades individuais dos povos, sendo 

importante destacar que as conquistas materiais determinam mecanicamente a maneira de 

sentir a pensar; 

b) os processos históricos são um conjunto de comportamentos que se repetem, criando 

culturas com estruturas semelhantes; 

c) a análise dos fatos históricos exige critérios teóricos e metodológicos, para que se possa 

ter uma melhor compreensão do que aconteceu; 

d) a História é um conjunto de fatos que jamais se repetirão, onde o papel das grandes 

personalidades merece destaque especial, para que se chegue a uma verdade definitiva; 

e) os povos produzem suas histórias determinadas pelos seus desejos e pelas suas 

necessidades, mas não conseguem se libertado domínio das forças da natureza 

 

QUESTÃO 02 - História é a ciência que: 

 

a) estuda os acidentes históricos e geográficos do planeta Terra; 

b) se fundamenta unicamente em documentos escritos; 

c) estuda os acontecimentos do passado dos homens, utilizando-se dos vestígios que a 

humanidade deixou; 

d) estuda os acontecimentos presentes para prever o futuro da humanidade. 

e) estuda a causalidade dos fenômenos físicos e sociais com base no empirismo 

 

QUESTÃO 03 - A necessidade de situar-se no tempo é inerente ao homem e para facilitar o 

registro dos feitos da humanidade, historiadores, já no século XVII, estabeleceram 3 fases ou 

idades: antiga, média e moderna, hoje acrescidas de mais uma contemporânea. Sobre essa 

periodização, que está assinalada na linha do tempo abaixo reproduzida, é correto afirmar que: 

 

1. É universal, podendo ser aplicada à História de todos os povos do mundo. 

2. Toma como referências grandes acontecimentos, a exemplo da Tomada de Constantinopla 

que foi, de fato, da maior importância para toda a humanidade. 

3. É criticada por estabelecer marcos, negando assim que as mudanças históricas são 

resultantes de processos lentos que levam, às vezes, séculos para se concretizarem. 

4. Despreza a Pré-História na medida em que os povos sem escrita não têm História. 

5. É, além de ocidentalizante, europeizante, dado os marcos que estabelece. 

 

 

 



 

 

Assinale a opção correta: 

a)  1 e 4 

b) 3 e 5 

c)  2 e 4 

d)  1 e 5 

e)  2 e 3 

 

QUESTÃO 04 - Entre as transformações havidas na passagem da pré-história para o período 

propriamente histórico, destaca-se a formação de cidades em regiões de: 

 

a) solo fértil, atingido periodicamente pelas cheias dos rios, permitindo grande produção de 

alimentos e crescimento populacional. 

b) difícil acesso, cuja disposição do relevo levantava barreiras naturais às invasões de povos 

que viviam do saque de riquezas. 

c) entroncamento de rotas comerciais oriundas de países e continentes distintos, local de 

confluência de produtos exóticos. 

d) riquezas minerais e de abundância de madeira, condições necessárias para a edificação dos 

primeiros núcleos urbanos. 
 

QUESTÃO 05 - O conhecimento histórico evoluiu muito no Ocidente. Suas linguagens, 

teorias e conceitos exigem do historiador uma formação profissional complexa e abrangente. 

Sobre a historiografia e sua evolução, é correto afirmar que: 

 

a) a História crônica surgiu no século XIX, influenciada pelo positivismo. 

b) o conceito de representação é chave para a História ciência, especialmente na investigação 

das realidades econômicas. 

c) a análise quantitativa é muito utilizada pela Nova História Social para compreender o 

cotidiano e os mitos. 

d) a ciência da História surgiu na Antiguidade, fruto da criação do método crítico por 

Heródoto. 

e) a perspectiva da História Total foi contribuição do marxismo para a abordagem das 

estruturas econômico-sociais. 

 

QUESTÃO 06 - “A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do 

Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, 

sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção, fora de si 

mesma.”(Toynbee, Arnold J. HELENISMO, HISTÓRIA DE UMA CIVILIZAÇÃO). Na antiguidade 

clássica, as cidades-estados representavam: 

a) uma forma de garantir territorialmente a participação ampla da população na vida política 

grega. 

b) um recurso de expansão das colônias gregas. 

c) uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si. 

d) uma característica da civilização helenística no sistema político grego. 

e) uma instituição política helenística no sistema político grego. 



 

 

ESTUDOS AMAZÔNICOS 

ESTUDOS AMAZÔNICOS (EF06HI06) 
 

Questão 1 - Segundo a explicação mais difundida sobre o povoamento da América, grupos 

asiáticos teriam chegado a esse continente pelo Estreito de Bering há 18 mil anos. A partir 

dessa região, localizada no extremo noroeste do continente americano, esses grupos e seus 

descendentes teriam migrado, pouco a pouco, para outras áreas, chegando até a porção sul do 

continente. Entretanto, por meio de estudos arqueológicos realizados no Parque Nacional da 

Serra da Capivara (Piauí), foram descobertos vestígios da presença humana que teriam até 50 

mil anos de idade. Validadas, as provas materiais encontradas pelos arqueólogos no Piauí: 

 

a) comprovam que grupos de origem africana cruzaram o oceano Atlântico até o Piauí há 18 

mil anos. 

b) confirmam que o homem surgiu primeiramente na América do Norte e, depois, povoou os 

outros continentes. 

c) contestam a teoria de que o homem americano surgiu primeiro na América do Sul e, depois, 

cruzou o Estreito de Bering. 

d) confirmam que grupos de origem asiática cruzaram o Estreito de Bering há 18 mil anos. 

e) contestam a teoria de que o povoamento da América teria iniciado há 18 mil anos. 

Questão 2 - Nos últimos anos, apoiada em técnicas mais avançadas, a arqueologia tem 

fornecido pistas e inícios sobre a história dos primeiros habitantes do território brasileiro antes 

da chegada dos europeus. Sobre esse período da história, é possível afirmar que: 

 

a) as práticas agrícolas, até a chegada dos europeus, eram desconhecidas por todas as 

populações nativas que, conforme os vestígios encontrados, sobreviviam apenas da coleta, 

caça e pesca. 

b) os vestígios mais antigos de grupos humanos foram encontrados na região do Piauí e as 

datações sobre suas origens são bastante controvertidas, variando entre 12 mil a 40 mil anos. 

c) os restos de sepulturas e pinturas encontrados em cavernas de várias regiões do país 

indicam que os costumes e hábitos desses primeiros habitantes eram idênticos aos dos atuais 

indígenas nas reservas. 

d) os sambaquis, vestígios datados de 20 mil anos, comprovam o desconhecimento da 

cerâmica entre os indígenas da região, técnica desenvolvida apenas entre povos andinos, maias 

e astecas. 

Questão 3 - Sobre o fóssil denominado Luzia, encontrado em Lagoa Santa, no Brasil, é 

possível afirmar que: 

a) Foi datado com aproximadamente 50 mil anos, tendo recebido esse nome como uma 

homenagem à pesquisadora homônima que liderou a expedição em Lagoa Santa. 

 

 

 



 

 

b) Foi comprovado como uma farsa elaborada pelo naturalista Peter Lund. 

c) Foi datado com aproximadamente 12.000 anos e recebeu tal nome como uma homenagem 

ao fóssil Lucy, considerado o fóssil de hominídio mais antigo do mundo, encontrado na 

Tanzânia. 

d) Não tem importância nenhuma para o estudo da ocupação humana do continente 

americano. 

Questão 4 - As discussões sobre o povoamento do continente americano estão relacionadas 

também com questões políticas. Um dos problemas de ordem política e cultural que estariam 

relacionados com essas discussões é: 

a) a tese da superioridade do homem tropical, que se contrapõe à superioridade do homem 

africano. 

b) a tese da impossibilidade da travessia do Estreito de Bering. 

c) a tese da falsidade das pinturas arqueológicas da Serra da Capivara, no Piauí. 

d) a tese do eurocentrismo, que, entre outras coisas, advoga a expansão da humanidade pelo 

mundo a partir do continente europeu. 

e) a tese do povoamento reverso, que defende que o mundo todo foi povoado a partir dos 

povos americanos. 

Questão 5 - A ocupação do território colonial português ocorreu a partir de algumas 

localidades do litoral rumo ao interior do continente. Indique qual das alternativas é incorreta 

em relação a este processo histórico. 

a)  A partir do litoral nordestino, seguindo o curso do rio São Francisco. 

b)  A partir do litoral paulista, alcançado a região de Minas Gerais e do atual Centro-Oeste 

brasileiro. 

c)  A partir do litoral paulista, alcançando a atual Região Sul do Brasil. 

d)  A partir do litoral nordestino, alcançando a atual Região Sul do Brasil.  

Questão 6 - No Brasil colônia, a pecuária teve um papel decisivo na:  

a) ocupação das áreas litorâneas. 

b) expulsão dos assalariados do campo. 

c) formação e exploração dos minifúndios. 

d) fixação do escravo na agricultura. 

e) expansão para o interior. 
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Habilidade (EF67LP28) 

 

Leia o texto a seguir. 

 

 

1. O texto acima é: 

 

a) Propaganda 

b) Conto de fadas 

c) Fábula 

d) Lenda 

O cão e seu 
reflexo 

Um cão estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. Achara um enorme pedaço 

de carne e a levava na boca, pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar. Ele chegou 

a um rio e começou a cruzar a estreita ponte que o levava para o outro lado. De repente, 

parou e olhou para baixo. Na superfície da água, viu seu próprio reflexo brilhando. 

O cão não se deu conta que estava olhando para si mesmo. Julgou estar vendo outro 

cão com um pedaço de carne na boca. 

Opa! Aquele pedaço de carne é maior que o meu, pensou ele. Vou pegá-lo e correr. 

Dito e feito. Largou seu pedaço de carne para pegar o que estava na boca do outro cão. 

Naturalmente, seu pedaço caiu na água e foi parar bem no fundo deixando-o sem nada. 

Moral: Quem tudo quer tudo perde. 



Fonte: 

Leia e responda as questões 2 e 3. 

 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/ativ_port2.pdf 

 

 

1. O que torna esse texto engraçado é o fato de: 

a) O boné do sorveteiro ter saído de sua cabeça. 

b) O homem ter chamado o sorveteiro para perguntar as horas. 

c) Os olhos do sorveteiro terem ficado arregalados. 

d) Os sorvetes que estavam no carrinho terem caído pelo caminho. 

 
 

2. No último quadrinho, a expressão do sorveteiro demonstra que ele está: 

a) machucado. 

b) irritado. 

c) cansado. 

d) assustado 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/cadernos_pedagogicos/ativ_port2.pdf


Pavê de morango 

Ingredientes: 

4 potes de queijo cremoso sabor morango 

½ xícara (chá) de leite 

½ colher (sopa) de açúcar1 pacote de biscoitos de maisena 

1 caixa de morangos lavados e picados (400 g) 

Observe a receita abaixo: 
 

 

Modo de fazer: 

Retire o queijo cremoso dos potinhos e coloque em uma tigela. Guarde à parte. Em 

um prato fundo, misture o leite e o açúcar. Molhe rapidamente os biscoitos de 

maisena nessa mistura. Forre o fundo de uma travessa pequena com uma camada de 

biscoitos. Depois coloque uma camada de queijo cremoso sabor morango e espalhe 

parte dos morangos. Repita essa operação mais duas vezes, finalizando com os 

morangos. Leve à geladeira e sirvagelado. Rendimento: receita para 6 pessoas. 

 

Fonte: Receita adaptada de www.nestlé.com.br/cozinha.asp?pag=rec_livro.asp 

 

 

3. O texto tem por finalidade: 

 

a) Enumerar 

 

b) Relatar 

 

c) Discutir 

d) Instruir 

http://www.nestlé.com.br/cozinha.asp?pag=rec_livro.asp


Leia o texto e responda a questão. 

 

 

 
 

 

https://es-la.facebook.com/pg/esf.grama/posts/ 

  

 

4. De acordo com o texto, a água compõe: 

 

a) 22% do seu cérebro. 

b) 83% dos seus ossos. 

c) 75% do seu sangue. 

 

d) 75% dos seus músculos. 

https://es-la.facebook.com/pg/esf.grama/posts/


Leia e depois responda a questão a seguir: 

 
 

 

 

 

5. De acordo com esse texto: 

a) a árvore é muito fraca. 

b) a serra elétrica é pesada. 

c) o desmatamento está colocando o planeta em risco. 

d) o homem está trabalhando sob condições perigosas. 



LÍNGUA INGLESA 

 
HABILIDADE (EF07LI06) 

 

Read: (Leia) 

 

 

 

Singer Robyn Rihanna Fenty was born on February 20, 

1988,in St. Michael Parish on the Caribbean island of 

Barbados. 

She is the eldest of three children born to Monica Fenty, an 

accountant, and Ronald Fenty, a warehouse supervisor. 

http://www.biography.com/people/rihanna-201257 

 

 

1. Rihanna is an: (Rihanna é uma) 

a) Doctor 

b) Teacher 

c) Singer 

d) Engineer 

 

 

2. A fonte de onde foi extraído o texto é:  

a) Site 

b) Magazine  

c) TV 

d) Book 

 

3. Look: (Olhe) 

http://www.biography.com/people/rihanna-201257


The students are studying: (Os estudantes estão estudando). 

 

a) Portuguese 

b) English 

c) Math 

d) History 

 
4. Peter bought the products of second column, so he will pay: (Peter comprou os produtos da 

segunda coluna, então ele pagará:) 

 

a) $ 77,99 

b) $76,98 

c) $ 87,90 

d) $ 76,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read: (Leia)  

Peter´s Family 

 

 

Hi, my name is Peter. I am twelve years old. I´m from in 

Albany city. This is a photo of my family. This is my 

father. His name is Paul. My mother´s name is Caterine. 

This is my sister. Her name is Sandra. Her nickname is 

San. The young boy is my brother. His name is Daniel. 



5. Peter is: (Peter tem) 

a) Twelve years old. 

b) Thirteen years old 

c) Fourteen years old. 

d) Sixteen years old. 

 

 
Look: (Olhe) 

 

 

6. The colors of the New York flag are: (As cores da bandeira de New York são): 

a) blue, white and red 

b) blue, black and green 

c) white, blue and pink 

d) white, blue and purple. 



ARTE 
 

Habilidade (EF69AR01) 

 

1. Desta arte parte todas aquelas pinturas realizadas no interior das cavernas. Mas, por que o 

homem pré-histórico pintou o interior das cavernas? Naquela época, o homem se refugiava 

nas cavernas para se proteger do frio e do ataque das feras. O artista selecionava 

cuidadosamente a superfície sobre a qual faria a pintura, para aproveitar as protuberâncias 

naturais e o relevo da rocha para fazer formas de animais. O nome desta arte é: 

 

a) Arte medieval 

b) Arte neolítica 

c) Arte rupestre 

d) Arte abstrata 

 

 

2. A cor sempre fez parte da vida do homem. Se abrirmos nossos olhos para o mundo que 

nos cerca, veremos inúmeras cores: o azul do céu, do mar, o verde das matas, das folhas, e 

os diversos tons das flores. É através das cores primárias que se formam todas as outras 

cores. As cores primárias são: 

 

a) Laranja, vermelho e amarelo. 

b) Azul amarelo e verde. 

c) Roxo azul e vermelho. 

d) Vermelho amarelo e azul. 
https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/paleta-de-cores_1694036 

 

3. A palavra compositor é usada geralmente para denominar aquele que compõe música. 

Porém, num sentido mais amplo, podemos dizer que compositor é todo aquele que compõe, 

organizando de maneira adequada um conjunto de elementos, atribua V (verdadeiro) e F 

(falso) às alternativas a seguir: 

(   ) Coreógrafo, dançarino – são nomes do compositor que trabalha com os movimentos e 

as posições do corpo. 

(    ) Músico – é o nome do compositor que trabalha com sons. 

(   ) Desenhista, pintor, arquiteto, escultor – são nomes do compositor que trabalha com a 

linha, a forma e a cor. 

(   ) Poeta, escritor, literato – são nomes do compositor que trabalha com palavras. 

 

 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/paleta-de-cores_1694036


 
https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/sons-desenhos-animados- 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

 

a) V, V, V, V. 

b) V, F, V, V. 

c) F, V, V, F. 

d) V, F, V, F. 
http://www.d20studio.com.br/produto/almofada- 

 

 

4. Tudo aquilo que percebemos através da audição, recebe o nome de: 

 

a) Som 

b) Timbre 

c) Ruídos 

d) Intensidade 

 

 

 

5. Na imagem ao lado pode-se observar o jogador de futebol Neimar representado através de 

uma técnica das Artes Visuais. O nome dessa técnica é: 

 

a) Fotografia digital 

b) Autorretrato 

c) Caricatura 

d)  Photoshop 

 

 

 

document.onl/documents/avaliacao-de-arte-3o-bimestre-7o-a-b.html 

https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/sons-desenhos-animados-
http://www.d20studio.com.br/produto/almofada-


6. Observe as imagens abaixo: 

           Cândido Portinari Xilogravura de J. Miguel       Mestre Vitalino 

As três obras apresentadas acima levam o nome de “Os Retirantes”, que traduzem: 

a) Pessoas que se reúnem e viajam de maneira alternativa através de carona 

paraconhecerem cidades próximas. 

b) Peregrinos que caminham juntos uma longa distância movidos pela crença e pela fé. 

c) Famílias que posam reunidas para serem retratadas com o objetivo de guardar a 

imagemcomo lembrança. 

d) Pessoas da mesma família, que migram de sua terra natal em busca de novas 

oportunidades de sobrevivência devido a algum fator social ou natural que possa ter 

ocorrido, como porexemplo, a seca. 



MATEMÁTICA 
 

Habliade (EF07MA03/ EF07MA04) 

 

1 - Quando o expoente é 1, qual é o valor do resultado? 

a) O resultado sera igual o valor da base 

b) O resultado será igual à base 

c) O resultado será diferente da base 

d) O resultado será menor que a base 

 

2 - Quando o expoente é zero qual o valor do resultado? 

a) 0  

b) 1  

c) 2  

d) 3 

3 - Quando a base de uma potência é um numero negativo, o resultado pode ser negativo ou 

positivo por quê? 

a) por que a base é negativa e positiva 

b) porque a base é maior que o expoente 

c) porque a base não interfere no resultado 

d) porque depende do expoente par ou impar 

 

4 - A multiplicação 3x3x3x3 transformada em potencia é: 

a) 33 

b) 43 

c) 34  

d) 53 

 

5 - A Verifique se as igualdades são verdadeiras ou falsas, assinalando (F) para falsa ou (V) 

para verdadeira. 

a) 23x23 =25  (   ) 

b) 27÷ 24= 23 (  ) 

c) 28÷22= 24 ( ) 



d) 24÷ 24=21 (  ) 

6 - A potenciação (-10)5 é:  

a) 100 000 

b) -100 000 

c) 100 

d) 000001 



CIÊNCIAS 

 
 

CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS (C.F.B.) 
 

Questão 1 - (EF07CI08) Frequentemente, quando uma pessoa está doente, ouvimos a frase: 

Deve ser apenas uma virose! Entretanto, chamamos de viroses todas as doenças causadas por 

vírus, que podem variar de uma simples gripe até a AIDS. De acordo com seu conhecimento 

sobre viroses, marque alternativas em que encontramos apenas doenças causadas por vírus. 

a) Cod-19, sarampo e gripe N1H1.  

b) Hepatite, dengue e cólera. 

c) Raiva, dengue e gonorreia. 

d) Dengue, herpes e tétano. 

 

Questão 2 - Sobre os vírus, é correta a afirmação: 

a) Todos os vírus têm DNA na sua constituição. 

b) Os vírus diferem dos seres vivos por serem acelulares. 

c) Não necessitam de outros organismos para sua reprodução. 

d) Não infectam células bacterianas. 

 

Questão 3 - (EF07CI01) Assinale as questões abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso): 

a) O plano inclinado eleva cargas com economia de força. (   ) 

b) Quanto maior for o comprimento de um plano inclinado, menor será a força empregada 

para elevar uma carga a uma mesma altura. (   ) 

c) Prego, machado, faca, formão, talhadeira e navalha são exemplos de cunha. (  ) 

 

Questão 4 - (EF07CI01) Com o passar do tempo e com a descoberta dos metais e de outros 

materiais, as rodas foram evoluindo. Hoje temos rodas de plástico tão resistente quanto às de 

aço. Diante disto assinale o elemento que deriva da roda: 

a) (   ) mola  

b) (   ) parafuso  

c) (   ) pino  

d) (   ) engrenagem 

 

Questão 5 - (EF07CI02) O calor é definido como uma energia térmica que flui entre os 

corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a: 

 

a) Temperaturas dos corpos serem iguais. 

b) Temperatura dos corpos serem diferentes. 

c) Os corpos estarem muito quentes. 



d) Os corpos estarem muito frios. 

 

Questão 6 - (EF07CI02) Em um dia muito quente, é possível observar que um fio condutor 

que conecta dois postes aparenta ter um comprimento maior que em dias frios. Isso acontece 

em decorrência de um fenômeno chamado: 

a) Dilatação linear 

b) Aquecimento 

c) Dilatação superficial 

d) Dilatação volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HISTÓRIA  

(EF07HI01) 

 

Questão 1 - O relativismo cultural é um princípio segundo o qual não é possível 

compreender, interpretar ou avaliar de maneira significativa os fenômenos sociais a não ser 

que sejam considerados em relação ao papel que desempenham no sistema cultural. Tendo 

por base o anúncio transcrito acima, é correto afirmar que: 

a) Relativizar é construir descrições exteriores sobre diferentes modos de vida. 

b) Relativizar é uma tentativa de construir descrições e interpretações dos fatos culturais a 

partir do que nos dizem e do que fazem os atores destes fatos culturais. 
c) Relativizar é uma defesa da homogeneidade cultural. 

d) É o reconhecimento da unidade biológica da espécie humana. Através dessa unidade 

biológica podemos explicar as realidades culturais e o comportamento das pessoas. 
e) O relativismo defende que todas as culturas tendem a se assemelhar com o passar do 

tempo, e que ao difundir nossos hábitos estamos colaborando com esse processo. 

 

Questão 2 - Em certas sociedades, o sistema de alianças, que fundamenta as relações de 

parentesco sobre as quais a comunidade está organizada, exige que a criança seja levada, ao 

nascer, à irmã do pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação da criança. Em 

outras, o sistema de parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois 

casos, a relação da criança é estabelecida com a tia por aliança e não com a mãe biológica. Se 

assim é, como fica a afirmação de que as mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é 

desnaturada a mulher que não demonstrar esse amor? 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 1997, p. 289. 

Sobre a diversidade cultural, assinale a alternativa correta: 

 

a) A natureza humana é universal, tal como é expresso no texto de Marilena Chauí. 

b) As regras sociais são inalteráveis. 

c) Toda mãe ama naturalmente os seus filhos. 

d) As relações de parentesco exercem grande influência sobre a forma como a sociedade se 

representa. 

e) A biologia é a ciência, por excelência, da natureza humana. Isso porque é ela que estuda o 

homem destituído de linguagem. 

Questão 3 - Leia o texto a seguir e assinale o que for correto sobre o tema da diversidade 

étnica. 

“[...] Na verdade, raça, no Brasil jamais foi um termo neutro; ao contrário, associou-se com 

frequência a uma imagem particular do país. Muitas vezes, na vertente mais negativa definais 

do século XIX, a mestiçagem existente no país parecia atestar a falência da nação [...]” 

(SCHWARCZ, Lilia Moritz. Nem preto nem branco, muito pelo contrário: cor e raça na 

intimidade. In: NOVAIS, Fernando & SCHWARCZ, Lilia Moritz (orgs.) Históriada Vida 

Privada no Brasil. Contrastes daintimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 



1998, p. 177.  

a) Os termos raça e etnia se equivalem. Ambos fazem referência à composição de grupos de 

pessoas com características fisiológicas e biológicas comuns. 
b) Os estudos centrados na noção de raça classificam a humanidade por meio da seleção 

natural e da organização genética. 
c) Por ser o Brasil o país com o maior número de negros e afrodescendentes depois do 

continente africano, não é pertinente discutir no Brasil o racismo. 
d) Nas décadas seguintes à abolição da escravatura, a integração dos negros à sociedade 

brasileira foi marcada pela adoção de mecanismos de inclusão que resultaram, recentemente, 

na implantação das chamadas políticas de ação afirmativa. 

 

Questão 4 - O antropólogo Edward Burnett Tylor definiu Cultura,em 1871, como: “todo 

complexo que inclui os conhecimentos, a crença, a arte, as leis, a moral, os costumes e 

quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma 

sociedade”. Tendo por base o transcrito acima, é correto afirmar que: 

a) A cultura passa a ser vista como sendo todo comportamento aprendido, tudo aquilo que 

independe de uma transmissão biológica, genética. 
b) A cultura de um povo se caracteriza por sua dimensão individual, jamais coletiva. 

c) A cultura passa a ser vista como conhecimento transmitido geneticamente. 

d) O termo cultura deve ser somente associado às manifestações artísticas, como teatro, 

música, pintura, escultura.  
e) O termo cultura diz respeito somente às festas e cerimônias tradicionais de um povo, ao seu 

modo de vestir, ao seu modo de se alimentar, a seu idioma. 

 
Questão 5 - Assinale o que for correto sobre as culturas erudita e popular. 

a) Os produtores da cultura erudita fazem parte de uma elite política, econômica e cultural.  

b) Ela é transmitida, legitimada e confirmada por diversas instituições sociais. 
c) Os produtores das culturas erudita e popular gozam de prestígio semelhante na sociedade. 

d) Os fatos folclóricos reproduzem a cultura dos círculos eruditos e das instituições que se 

dedicam à renovação e à conservação dos patrimônios científico e artístico. 

e) As expressões “cultura popular” e “cultura erudita” designam dois conjuntos coerentes e 

internamente homogêneos, no que se refere às suas práticas. 

Questão 6 - As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram 

na América, no início da colonização, foram, respectivamente: 

a) O cacau na América portuguesa e a mineração do ouro e da prata na América espanhola. 

b) A mineração na América portuguesa e a monocultura do tabaco na América espanhola. 

c) A monocultura de cana-de-açúcar na América portuguesa e a pecuária na América 

espanhola. 

 

 



d) A monocultura da cana-de-açúcar na América portuguesa e a mineração de ouro e de prata 

na América espanhola. 

e) A monocultura do algodão na América portuguesa e a pecuária na América espanhola. 



          GEOGRAFIA 

GEOGRAFIA(EF07GE01) 
 

Questão 1 - Sobre o território brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) O Brasil é um país com dimensões continentais. 

b) A extensão do território brasileiro denuncia a grande distância de seus pontos extremos. 

c) A localização do Brasil indica-se por longitudes negativas, no hemisfério ocidental. 

d) A grande variação de latitudes explica a homogeneidade climática do país. 

 

Questão 2 - “Moro num país tropical, abençoado por Deus E bonito por natureza, mas que 

beleza Em fevereiro (em fevereiro) Tem carnaval (tem carnaval)”. 

JOR, J. B. ; SIMONAL, W. País Tropical. Intérprete: Jorge Ben Jor). 

 

Ao dizer que o Brasil é um “país tropical”, o trecho acima está, em uma perspectiva 

geográfica. 

a) correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da Terra. 

b) incorreto, pois nenhum trópico, de fato, corta a área do país. 

c) correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical. 

d) incorreto, pois não existe o “clima tropical” na classificação climática do Brasil. 

 

Questão 3 - As fronteiras brasileiras, todas elas posicionadas na América do Sul, totalizam 

23.102 quilômetros de extensão. Desse total, mais de 15 mil quilômetros encontram-se em 

terras emersas, fazendo fronteira com todos os países sul-americanos, exceto: 

a) Venezuela e Colômbia 

b) Chile e Equador 

c) Uruguai e Guiana Francesa 

d) Panamá e Peru 

Questão 4 - Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, predominantemente do 

Hemisfério Sul e da Zona Intertropical. Considere as afirmações: 

I) O Brasil situa-se a oeste do Meridiano de Greenwich. 

II) O Brasil é cortado ao norte pela Linha do Equador. 

III) A o sul, é cortado pelo Trópico de Câncer. 



IV) Ao sul, é cortado pelo Trópico de Capricórnio, apresentando 92% do seu território na Zona 

Intertropical, entre os Trópicos de Câncer e de Capricórnio. 

 V) Os 8% restantes estão na Zona Temperada do Sul. 

Apenas I, II e IV são verdadeiras. 

Apenas I e II são verdadeiras. 

Apenas IV e V são verdadeiras. 

Apenas I, II, IV e V são verdadeiras. e  

Apenas I, II, III e V são verdadeiras. 

Questão 5 - O estado paraense possui, atualmente (2010), 143 municípios. Marque a 

alternativa que corresponde ao município que é a capital do Pará. 

a) Palmas 

b) Goiânia 

c) Santarém 

d) Porto Velho 

e) Belém 

Questão 6 - O Pará é uma unidade federativa brasileira. Portanto, ele integra uma das cinco 

Regiões do território nacional. Marque a alternativa que indica, corretamente, o complexo 

regional que abriga o estado paraense. 

a) Sul 

b) Norte 

c) Centro-Oeste 

d) Sudeste 

e) Nordeste 



ESTUDOS AMAZÔNICOS 
 

Habilidade (EF07GE11) 
 

Questão 1 - De acordo com o IBGE (2005), bioma é “um conjunto de vida (vegetal e animal) 

constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala 

regional, com condições geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, o que 

resulta em uma diversidade própria”. Considerando essa definição, identifique os distintos 

biomas brasileiros, numerando a coluna das características de acordo com a coluna das 

regiões: 

1. Cobre cerca de 2 milhões de km2 do território nacional, incluindo os Campos Rupestres; é 

constituído por diversos tipos de vegetação savânica que diferem entre si pela abundância 

relativa de espécies rasteiras e espécies de árvores e arbustos, abrangendo desde formas 

campestres (Campo Limpo) até formas florestais. 

2. Originalmente cobria uma área de mais de 1 milhão de km2. É um dos mais importantes 

repositórios de diversidade biológica do país e do planeta. É também o bioma mais ameaçado, 

com menos de 9% de área remanescente, sendo que 80% dessa área estão em propriedade 

privada. As Unidades de Conservação correspondem a 2% da área remanescente. O 

desmatamento é consequência principalmente de atividades agrícolas, de reflorestamento 

homogêneo (Pinus e Eucalipto) e da urbanização. 

3. Um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil e a maior e mais significativa área 

úmida do planeta, cobre cerca de 140 mil km2 em território brasileiro. 

4. É o bioma brasileiro com maior porcentagem de área em Unidades de Conservação (10%). 

5. Cerca de 15% da área total foi removida devido à construção de  rodovias  que  abriram  

caminho  para  atividades mineradoras, colonização, avanço da fronteira agrícola e exploração 

madeireira. 

6. Caracteriza-se como Savana Estépica, com chuvas irregulares e solos férteis, que contêm 

boa quantidade de minerais básicos para as plantas. Compreende um ecossistema único que 

apresenta grande variedade de paisagens, relativa riqueza biológica e endemismo. 

(  ) Cerrado  (  ) Amazônia  (    ) Mata Atlântica  (   ) Pantanal   (    ) Caatinga  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA da coluna das regiões, de cima 

para baixo.  

A) 1, 4, 2, 3, 5 

B) 4, 1, 2, 5, 3 

C) 5, 4, 1, 3, 2 

D) 1, 4, 3, 2, 5 

E) 3, 5, 2, 4, 1 

 

 



Questão 2 - Constitui um bioma brasileiro que se estendia originalmente por uma área de dois milhões 

de km², hoje restam apenas 20% desse total. Este bioma apresenta solo deficiente em nutrientes e rico 

em ferro e alumínio, abriga plantas de aparência seca, entre arbustos esparsos e gramíneas e um tipo 

mais denso de vegetação, de formação florestal. Estima-se que 10 mil espécies de vegetais, 837 de aves 

e 161 de mamíferos vivam ali. Essa riqueza biológica, porém, é seriamente afetada pela caça e pelo 

comé1. (Mackenzie SP/2002) A Amazônia viveu o sonho transitório de riquezas graças à borracha. A 

borracha ocupou folgadamente o segundo lugar dentre os produtos brasileiros de exportação, 

alcançando o ponto máximo entre 1898 e 1910. Boris Fausto. 

Este bioma é o sistema ambiental brasileiro que mais sofreu alteração com a ocupação humana. 

Disponível em: <www.portalbrasil.net>. (Adaptação) 

 
 

Dentre as consequências dessa atividade econômica para a região, podemos citar: 

 

a) Foram alteradas substancialmente as condições sociais, graças a melhor distribuição de renda e à 

qualidade de vida dos seringueiros. 

b) Provocou migrações da região sudeste, base da mão de obra utilizada nesse ciclo extrativista. 

c) Gerou o crescimento da população urbana, migrações da região nordeste, concentrou a renda, 

entrando em declínio devido à concorrência da produção inglesa e holandesa na Ásia. 

d) Não trouxe concentração de renda nem alterou o modo de vida das capitais Belém e Manaus. 

e) Constituiu-se no ponto de partida do desenvolvimento e na diversificação das atividades econômicas 

da região. 

 

O bioma brasileiro a que o texto faz referência é: 

a) Campos 

b) Floresta Latifoliada 

c) Caatinga 

d) Cerrado 

e) Floresta Equatorial 

Questão 3 - Assinale a opção que apresenta unicamente características da Caatinga. 

a) Compreende a área em que se encontra a maior floresta tropical do mundo. 

b) Ocupa boa parte da região Nordeste do Brasil e seu nome significa “floresta branca”. 

c) É considerada a savana brasileira e compreende uma área de elevado potencial aquífero. 

d) Compreende a região costeira do Brasil e atualmente restam menos de 10% da sua mata nativa. 

 

 

 

 

http://www.portalbrasil.net/


 

Questão 4 - Sobre o Pantanal, julgue os itens a seguir e assinale apenas as proposições que apresentam 

características desse bioma. 

I. A fauna é semelhante à do bioma Amazônia. A flora conta com aproximadamente 20 mil espécies de 

vegetais. 

II. Conhecido também como Campo Sulino, esse bioma abrange o território do estado do Rio Grande do 

Sul. 

III. É considerado uma das maiores planícies alagadas do mundo, sendo o menor bioma em extensão 

territorial do Brasil. 

IV. Esse bioma compreende a bacia hidrográfica do Rio Paraguai, e o clima predominante é o tropical.  

 

Assinale a alternativa correta: 

a) I - III - IV 

b) II - III 

c) II- III - IV 

d) III - IV 

 

 

Questão 5 - A vegetação desse importante bioma (domínio) brasileiro pode ser subdividida em: 

Igapó, Várzea e Mata de terra firma. Trata-se do: 

 

a) Bioma Pantana 

b) Bioma Cerrado 

c) Bioma Amazônico 

d) Bioma Mata Atlântica 

 

Questão 6 - A Amazônia é considerada uma floresta tropical. Entre as suas principais 

características, podemos destacar: 

a) Clima quente e seco / elevada precipitação / vegetação rasteira 

b) Clima quente e úmido / baixa precipitação / vegetação arbustiva 

c) Clima frio e úmido / elevada precipitação / vegetação gramínea 

d) Clima quente e úmido / elevada precipitação / vegetação arbórea 



ENSINO RELIGIOSO 
 

Habilidade (EF07ER01) 

 

Questão 01 - De acordo com o Judaísmo tradicional, onde Deus revelou as Leis e os Mandamentos 

para Moisés? 

 

a) Monte Sinai 

b) Monte Fuji 

c) Monte Alabat 

d) Celestial 

 

 

Questão 02 - Qual é o livro sagrado dos judeus? 

 

a) Alcorão 

b) Torá 

c) Bíblia Hebraica 

 

 

Questão 03 - Como são Chamados os judeus seguidores do Judaísmos? 

 

a) Filhos de Iraque 

b) Filhos de Abrão 

c) Filhos de Israel 

d) Filhos de Europa 

 

 

Questão 04 - Qual a cidade sagrada para o Judaísmo? 

 

a) Nazaré 

b) Jericó 

c) Galileia 

d) Jerusalém 

 

 

Questão 05 - Qual foi o principal líder Judeu? 

 

a) Davi 

b) Moisés 

c) Jacó 

d) Abraão 

 

 



Questão 06 - Qual o local que se encontra o maior número de Judeus? 

 

a) Palestina 

b) Israel 

c) Iraque 

d) Europa 
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O cão e seu reflexo 

 
 

Um cão estava se sentindo muito orgulhoso de si mesmo. Achara um enorme pedaço de 

carne e a levava na boca, pretendendo devorá-lo em paz em algum lugar. Ele chegou a um 

rio e começou a cruzar a estreita ponte que o levava para o outro lado. De repente, parou e 

olhou para baixo. Na superfície da água, viu seu próprio reflexo brilhando. 

O cão não se deu conta que estava olhando para si mesmo. Julgou estar vendo outro cão 

com um pedaço de carne na boca. 

Opa! Aquele pedaço de carne é maior que o meu, pensou ele. Vou pegá-lo e correr. Dito e 

feito. Largou seu pedaço de carne para pegar o que estava na boca do outro cão. 

Naturalmente, seu pedaço caiu na água e foi parar bem no fundo deixando-o sem nada. 

Fonte: 

NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA 

 
 

PORTUGUÊS 
Habilidade (EF69LP02) 

 

 

Leia o texto a seguir 

 

1. O texto acima é: 

a) Propaganda 

b) Conto de fadas 

c) Fábula 

d) Lenda 

Leia e responda as questões 2 e 3:



 

2. O que torna esse texto engraçado é o fato de 

a. o boné do sorveteiro ter saído de sua cabeça. 

b. o homem ter chamado o sorveteiro para perguntar as horas. 

c. os olhos do sorveteiro terem ficado arregalados. 

d. os sorvetes que estavam no carrinho terem caído pelo caminho. 

 

 

3. No último quadrinho, a expressão do sorveteiro demonstra que ele está 

a. machucado. 

b. irritado. 

c. cansado. 

d. assustado 

 

 

Leia e depois responda a questão a seguir: 

 
 

 
 
 

4. De acordo com esse texto: 

a. a árvore é muito fraca. 

b. a serra elétrica é pesada. 

c. o desmatamento está colocando o planeta em risco. 

d. o homem está trabalhando sob condições perigosas. 

 

 
 

 



Leia atirinha: 
 
 

 
 

5. Na frase: “Hagar! Os construtores de telhado estão aqui!” temos: 

a. uma oração com período simples. 

b. duas orações com período composto. 

c. uma oração com período composto. 

d. nenhuma das alternativas acima 

 

 
Leia e depois responda: 

6. Nesse texto, no trecho “Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito.”, as 

formas verbais usadas nas palavras destacadas indicam 

a. uma dica. 

b. uma ordem. 



 
Bilhete ao futuro 

Bela ideia essa de Cristóvam Buarque, ex-reitor da Universidade de Brasília e ex-ministro da 

Educação, de pedir às pessoas do nosso país que escrevessem um “bilhete ao futuro”. O projeto teve 

a intenção de recolher, no final dos anos 80, no século passado, uma série de mensagens que seriam 

abertas em 2089, nas quais os brasileiros expressariam suas esperanças e perplexidades diante do 

tumultuado presente do fabuloso futuro. 

Oportuníssima e fecunda ideia. Ela nos colocou de frente ao século XXI, nos incitou a liquidar de 

vez o século XX e a sair da hipocondria político-social. Pensar o futuro sempre será um exercício de 

vida. O que projetar para amanhã? (...) 

Affonso Romano de Sant’Anna 

c. uma recomendação. 

d. uma sugestão. 

 
 

 

7. Os dois parágrafos acima fazem parte do texto cujo autor é Affonso Sant’Anna. Esse tipo de 

produção textual é chamado de crônica, porque: 

a. defende um tema. 

b. tenta ludibriar o leitor. 

c. faz o registro do dia a dia. 

d. conta uma história antiga. 

e. exalta as belezas do país amado. 



 

 

 

ARTE 
Habilidade (EF69AR01) 

 

1) Desta arte parte todas aquelas pinturas realizadas no interior das cavernas. Mas, por que o 

homem pré-histórico pintou o interior das cavernas? Naquela época, o homem se refugiava nas 

cavernas para se proteger do frio e do ataque das feras. O artista selecionava cuidadosamente a 

superfície sobre a qual faria a pintura, para aproveitar as protuberâncias naturais e o relevo da rocha para 

fazer formas de animais. O nome desta arte é: 

a) Arte medieval 

b) Arte neolítica 

c) Arte rupestre 

d) Arte abstrata 

 

 

 

 

 
2) A cor sempre fez parte da vida do homem. Se abrirmos nossos olhos para o mundo que nos cerca, 

veremos inúmeras cores: o azul do céu, do mar, o verde das matas, das folhas, e os diversos tons das 

flores. É através das cores primárias que se formam todas as outras cores. As cores primárias são: 

a) Laranja, vermelho e amarelo. 

b) Azul amarelo e verde. 

c) Roxo, azul e vermelho. 

d) Vermelho amarelo e azul. 
 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/paleta-de-cores_1694036 

 

 

3) A palavra compositor é usada geralmente para denominar aquele que compõe música. 

Porém, num sentido mais amplo, podemos dizer que compositor é todo aquele que compõe, 

organizando de maneira adequada um conjunto de elementos, atribua V (verdadeiro) e F (falso) 

às alternativas a seguir: 

(  ) Coreógrafo, dançarino – são nomes do compositor que trabalha com os movimentos e as 

posições do corpo. 

(   ) Músico – é o nome do compositor que trabalha com sons. 

(   ) Desenhista, pintor, arquiteto, escultor – são nomes do compositor que trabalha com a linha, a 

forma e a cor. 

(   ) Poeta, escritor, literato – são nomes do compositor que trabalha com palavras. 

 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/paleta-de-cores_1694036


 

 

 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

a) V, V, V, V. 
b) V, F, V, V. 

c) F, V, V, F .

d) V, F, V, F.  

 

 
http://www.d20studio.com.br/produto/almofada- 

 

 

 

 

4) Tudo aquilo que percebemos através da audição, recebe o nome de: 

 

a) Som 

b) Timbre 

c) Ruídos 

d) Intensidade 

 

 

 

 
 

5) Para Van Gogh seu único refúgio era: 

a) (   ) a dança 

b) ( ) a música 

c) ( ) a arte 

 

 

6) Observe as obras abaixo e escreva seus respectivos nomes : 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/sons-desenhos-animados- 

http://www.d20studio.com.br/produto/almofada-
https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/sons-desenhos-animados-


LÍNGUA INGLESA 
Habilidade (EF08LI03) 

 

1.  Atenção: Leia a frase, em seguida, responda as questões que a seguem corretamente: "Peter´s 

car is blue and Mary´s bicycle is green. John's dog is brown and Helen's cat is white." O 

que é marrom? 

a) o carro do Peter 

b) a bicicleta da Maria 
c) o cachorro do John 

d) o gato da Helen 

 
2. Observe as alternativas e assinale aquela que apresenta apenas os dias da semana: 

a) Sunday, Tuesday, Thursday, May 

b) Monday, Wednesday, Holiday, Friday 

c) Sunday, Tuesday, January, Saturday 

d) Tuesday, Monday, Friday, Saturday 

 
3.  Observe que as palavras a seguir estão embaralhadas, você terá que reorganizálas, para obter 

um sentido completo. Assinale a alternativa em que a ordem das palavras está correta. 

I / not / a farmer. / am 

a) I not am a farmer. 

b) A farmer I am not. 

c) I am not farmer a. 

d) I am not a farmer 

 
4. Os números em inglês: twenty, forty, sixteen, eighteen, fourteen, são: 

Assinale a alternativa correta. 

a) 12, 40, 16, 18, 4 

b) 20, 14, 16, 18, 4 

c) 20, 40, 16, 18, 14 

d) 30, 40, 16, 18, 14 

 

 
5. Analise as alternativas e assinale aquela que melhor completa as frases abaixo: 

  many students in my school. 

  a brown cat on the table. 

  a student in the classroom. 

  7 days in a week. 



a) There is/There is/There are/There are 

b) There are/There is/There is/ There are 

c) There are/There are/There is/There is 

 
 

6. Observe as palavras abaixo, em seguida, relacione- as em relação ao significado. Após marque um 

x na alternativa que apresenta a sequência correta. 

(a) Apple  (   ) pai 

(b) century (   ) dois 

(c) black (   ) século 

(d) father (   ) preto 

(e) two (   ) maçã 

A sequência que melhor responde ao exercício acima é: 

a) D - A - B - C - E 

b) D - E - B - C - A 

c) E - A - C - B - D 

d) D - E - C - B - A 



MATEMÁTICA 
Habilidade (EF08M02) 

 

Questão 1 - Joelson está fazendo a seguinte relação, 22=4, então √4=2 e ou 32=9, então √9=3 ou 

92=81, então qual é a raiz quadrada de 81? 

a) 13 

b) 9 

c) 5 

d) 8 

Questão 2 - Fabiane está desafiando Marcos e Maria do Carmo a descobrirem que potência ela 

usou para encontrar 64 quadrinhos na tabela de multiplicação. 

a) 82 

b) 92 

c) 42 

d) 62 

Questão 3 - Em um laboratório observou -se que o coronavírus se reproduzem com uma certa 

regularidade, como mostra a tabela abaixo: 
 

1 hora 2 horas 3 horas 4 horas 5 horas 6 horas 

1 vírus 4 vírus 9 vírus 16 vírus 25 vírus 36 vírus 

Se o vírus mantiver essa mesma regularidade na produção, podemos dizer que com quantas 

horas haverão 529 vírus? 

a) 12h 

 
b) 24h 

 
c) 23h 

 
d) 48h 

 
Questão 4 - Existem números que podem ser representados por potências de expoente 2, ex: 

42=4x4=16, responda qual o número que está mais próximo de 70? 

a) 62 

 
b) 72 



c) 82 

 
d) 92 

 
Questão 5 - Quando quero descobrir a √25, posso recorrer a potenciação. Então posso afirmar que a 

raiz quadrada de um número é 22, que número é esse? 

a) 448 

 
b) 256 

 
c) 382 

 
d) 484 

 
Questão 6- A operação inversa da √625 é : 

a) 252 

b) 242 

 
c) 252 

 
d) 262 



GEOGRAFIA 
Habilidade (EF08GE01) 

 

Questão 1 - As migrações realizadas dentro de um país são classificadas como: 

a) Migrações internacionais 

b) Migrações pendulares 

c) Migrações internas 

d) Migrações espontâneas 

e) Migrações definitivas 

 
 

Questão 2 - João Maria trabalhava na colheita de cana-de-açúcar, na Zona da mata açucareira da  

região Nordeste, quando resolveu migrar para São Paulo em busca de uma melhor qualidade de 

vida e de empregos que pagassem melhor. João Maria realizou uma migração interna do tipo: 

a) Migração inter-regional 

b) Migração pendular 

c) Migração inter-regional 

d) Migração intermunicipal 

e) Migração interestadual 

 
 

Questão 3 - O principal fluxo migratório do Brasil, ocorrido durante os séculos XIX e XX, tinha 

como direção e motivação: 

a) Do nordeste para a região norte, em razão, principalmente, do ciclo da borracha. 

b) Da região sul para a região centro-oeste, em consequência da expansão da fronteira agrícola. 

c) Da região norte para a região centro-oeste, em razão da carência de infraestrutura básica que 

atenda a população. 

d) Da região nordeste para a região sudeste, em virtude da decadência econômica do nordeste 

após o início da corrida do ouro. 

e) Da região centro-oeste para a região sul, pois os imigrantes estrangeiros que chegaram no 

centro- oeste não se adaptaram ao clima seco e quente do interior do Brasil, migrando para o Sul 

do país, onde o clima era mais próximo dos seus países de origem. 



Questão 4 - “Os fatores de conservação transformaram o semiárido em uma região 

aparentemente sem história, dada a permanência e imutabilidade dos problemas. Como se com o 

decorrer das décadas nada tivesse se alterado e o presente fosse um eterno passado. A cada seca, 

e mesmo no intervalo entre uma e outra, milhares de nordestinos foram abandonando a região. 

Sem esperança de mudar a história das suas cidades, buscaram em outras paragens a solução para 

a sobrevivência das suas famílias. Foi nos sertões que permaneceu inalterado o poder pessoal dos 

coronéis, petrificado durante o populismo e pela migração de milhões de nordestinos para o sul” 

(VILLA, Marco Antônio. Vida e morte no sertão: história das secas no Nordeste nos séculos XIX 

e XX. São Paulo: Ática, 2000, p. 252). 

 

Com base no trecho acima, é possível concluir que: 

a) a grande evasão das populações do Nordeste em direção à região Sudeste resultou no “boom” 

da borracha ocorrido na década de 1970; 

b) as secas nordestinas não podem ser historicamente explicadas, já que decorrem de fenômenos 

estritamente geográficos; 

c) a “indústria da seca” no Nordeste beneficiou diretamente as grandes capitais da região, 

estimulando sua industrialização em inícios do século XX; 

d) as secas do Nordeste, resultando na multiplicação de fortes correntes migratórias, 

transformaram o homem nordestino em sinônimo exclusivo de flagelado; 

e) a grande mobilidade dos nordestinos, mais que uma decorrência das secas, foi fruto de um 

sistema de dominação baseado na propriedade da terra que marginalizava homens livres e pobres. 

 

Questão 5 - De acordo com o IBGE, o nordeste foi a região com maior retorno de migrantes do 

Brasil na primeira década do século XXI. As principais causas para essa tendência são: 

a) A diminuição do potencial atrativo da região sudeste e a recente recuperação econômica da 

região nordestina. 

b) A diminuição do potencial atrativo da região sudeste e a política de governo atual que 

incentiva o regresso dos nordestinos para sua região, objetivando diminuir a violência nas 

grandes cidades da região sudeste. 

c) A recuperação econômica da região nordestina e a crise econômica que o restante do país vive 

atualmente, que faz com que a região nordestina seja a região mais atrativa do país atualmente. 

d) A política de governo atual, que incentiva o regresso dos nordestinos para sua região, 

objetivando diminuir a violência nas grandes cidades da região sudeste. 



e) A descoberta do pré-sal na região nordestina, que atrai muitos nordestinos para a sua terra 

natal visando trabalhar nas refinadoras de petróleo e a diminuição do potencial atrativo da região 

sudeste. 

 
Questão 6 - A entrada maciça dos grupos haitianos no Brasil a partir de 2010 gerou diversas 

polêmicas na sociedade e acirrou o debate acerca das condições humanas de estrangeiros ilegais 

no território nacional. A entrada clandestina desses migrantes ocorreu principalmente: 

a) pelas zonas litorâneas, em embarcações ilegais. 

b) durante a realização da Copa do Mundo de 2014. 

c) por via aérea, com falsificação de documentos. 

d) em rotas de imigração na fronteira amazônica. 

e) por estradas e fluxos do extremo sul do país. 



HISTÓRIA 

Habilidade (EF08HI02) 
 

 

Questão 1 - Guilherme de Orange foi proclamado rei com o nome de Guilherme III, depois de 

ter assinado o Bill of Rights, com as limitações impostas pelo Parlamento à monarquia. Sobre 

essas limitações é correto dizer que: 

a) instituíam um ministério composto pela nobreza latifundiária e a burguesia urbana. 

 
b) instituíam o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra e a tolerância a todos os cultos, o 

que  foi confirmado pelo rei, apesar de ele católico extremado. 

c) combatiam a liberdade de imprensa, a liberdade individual e a propriedade privada. 

 
d) dispensavam a aprovação das Câmaras para o aumento dos impostos. 

 
e)  configuraram um conjunto de medidas que acabou por substituir a monarquia absoluta 

vigente por uma monarquia constitucional. 

 

Questão 2 - (UFRJ) Leia o texto a seguir sobre algumas das razões que levaram à chamada 

Revolução Gloriosa e responda à questão a seguir: 

“Satisfeitos com a política de Carlos II contra a Holanda, os capitalistas ingleses não se sentiam, 

entretanto contentes com a sua atitude, e ainda menos com a de Jaime II, em relação à França, que 

se transformara na mais temível concorrente da Inglaterra no comércio e as colônias. (...) A luta 

econômica contra a França, a luta por uma religião mais adaptada ao espírito capitalista, 

provocaram a revolução de 1688.” 

MOUSNIER, R. História Geral das Civilizações. Os séculos XVI e XVII. São Paulo: Difel, 1973. v. 9, p. 324. 

 

Sobre a Revolução Gloriosa de 1688/1689, pode-se afirmar que ela: 

 

a) representou a vitória de setores reacionários no espectro inglês e o retorno à descentralização 

típica do mundo medieval. 

b) significou, após a afirmação temporária de governos protestantes, um retorno à tradição 

britânica de governos católicos. 



c) foi o momento no qual o anglicanismo afirmou-se definitivamente como religião de Estado na 

Inglaterra. 

c) representou uma derrota da teoria do direito divino e o triunfo da teoria do contrato entre o 

soberano e o povo. 

d) representou a vitória da teoria da separação dos três poderes e de um estado democrático 

baseado no sufrágio. 

 

Questão 3 - Leia o texto abaixo e responda à questão seguinte: 

A Revolução Gloriosa: a Declaração dos Direitos 

 

“Considerando que tendo Jaime II abdicado e estando o trono vacante, Sua Alteza, o Príncipe de 

Orange, ordenou a eleição de deputados para o Parlamento, estes agora reunidos como 

representantes totais e livres desta nação, declaram: 

1 – Que o pretenso poder de suspender as leis, ou a execução das leis, pela autoridade régia, sem 

o consentimento do Parlamento é ilegal. [...] 

4 – Que o direito de cobrar impostos para o uso da coroa, com o pretexto de privilégio, sem 

outorga do Parlamento, é ilegal. 

5 – Que é direito dos súditos apelar para o Rei e todos os obstáculos que lhe forem colocados são 

ilegais. 

6 – Que o recrutamento e manutenção de um exército, em tempo de paz, é ilegal sem o 

consentimento do Parlamento. [...] 

8 – Que a eleição dos membros do Parlamento deve ser livre. 

9 – Que a liberdade de palavra nos debates e atas do Parlamento não deve ser questionada em 

nenhuma corte ou lugar fora do Parlamento. 

Declaração dos Direitos, 1689” 

Coletânea de documentos históricos para o 1º grau. São Paulo: Cenp/SE-SP, 1980. 

 

O documento acima, também conhecido como Bill of Rights, consolidou na Inglaterra um regime 

político conhecido como: 

a) Democracia participativa. 

b) Monarquia constitucional. 

c) República federativa. 

d) Tirania constitucional. 

e) Anarquia. 

 



Questão 4 - Sobre a Revolução Gloriosa (1688/1689) é incorreto afirmar que: 

 

a) o Toleration Act (Ato de Tolerância) estabelecia liberdade religiosa a todos os cidadãos 

cristãos, inclusive os católicos. 

b) o Bill of Rights consistia em um conjunto de leis que previa uma série de mudanças de 

característica liberal. 

c) ascensão de Guilherme de Orange, governador das Províncias Unidas (Holanda), ao trono 

inglês ocorreu sem contar com nenhum tipo de violência. 

d) um novo episódio na história política britânica foi inaugurado, sendo que o Parlamento abriu 

espaço para a introdução de uma ordem liberal burguesa. 

e) através do Bill of Rights todos os cidadãos acusados de alguma infração teriam direito a um 

julgamento com a presença de um júri. 

 

Questão 5 - O Bill of Rights, ou a Declaração dos Direitos, foi um conjunto de leis aceitas por 

Guilherme de Orange para assumir o trono inglês após a Revolução Gloriosa. Dentre as suas 

determinações não está contida: 

 
a) a formação de um exército permanente sem autorização do Parlamento. 

b) a superioridade da autoridade do Parlamento sobre a do rei. 

c) a liberdade de imprensa e a liberdade individual. 

d) a liberdade religiosa aos cristãos, exceto aos católicos. 

e) proteção à propriedade privada e a autonomia de atuação do judiciário. 

 

 

Questão 6 - O período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o 

Ato de Navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou 

conhecido como: 

a) Monarquia Absolutista 

b) Monarquia Constitucional 

c) Restauração Stuart 

d) República Puritana 

e) Revolução Gloriosa 



ESTUDOS AMAZÔNICOS 
Habilidade (EF08EA02PA) 

 
 

 

Questão 1 - A Amazônia viveu o sonho transitório de riquezas graças à borracha. A borracha 

ocupou folgadamente o segundo lugar dentre os produtos brasileiros de exportação, alcançando o 

ponto máximo entre 1898 e 1910. Boris Fausto 

 

Dentre as consequências dessa atividade econômica para a região, podemos citar: 
 

a) Foram alteradas substancialmente as condições sociais, graças a melhor distribuição de renda e 

à qualidade de vida dos seringueiros. 

 

b) Provocou migrações da região sudeste, base da mão-de-obra utilizada nesse ciclo extrativista. 

 

c) Gerou o crescimento da população urbana, migrações da região nordeste, concentrou a renda, 

entrando em declínio devido à concorrência da produção inglesa e holandesa na Ásia. 

d) Não trouxe concentração de renda nem alterou o modo de vida das capitais Belém e Manaus. 

 

e) Constituiu-se no ponto de partida do desenvolvimento e na diversificação das atividades 

econômicas da região. 

 
Questão 2 - A substituição da monocultura da borracha deu-se, principalmente, a partir de 1912, 

ante  a “queda” da produção gumífera amazônica no mercado internacional, e foi marcada pela: 

a) Introdução de práticas alternativas de exploração madeireira com sustentabilidade. 

 
b) Introdução da agropecuária e da produção de soja na região da Amazônia Sul-Ocidental. 

 
c) Produção de bolsas, peças ornamentais, colares, castanha cristalizada, artefatos com produtos 

da floresta. 

d) Produção de borracha, alternada com o plantio de subsistência, caça, pesca e a coleta/extração 

de castanha, açaí, copaíba e outros. 

e) Produção de feijão, arroz, milho, soja e fabricação de móveis utilizando-se de tecnologias 

regionais e do manejo madeireiro. 

 
Questão 3 - Assinale a alternativa que representa os elementos que foram indispensáveis à produção 

de borracha em larga escala, durante o primeiro surto da borracha na Amazônia/Acre: 

a) Reforma agrária; inovação técnica no corte da seringueira; e abertura de ferrovias. 

 
 

b) Uma larga oferta de capitais; a incorporação de novas áreas produtoras às já existentes; e um 



acréscimo de mão-de-obra ao processo produtivo. 

c) Plantio racional de seringueiras; abertura de ferrovias; e melhor qualificação da mão-de-obra. 

 
d) Uma larga oferta de capitais; plantio racional de seringueiras; e abertura de rodovias. 

 
e) Inovação técnica no corte da seringueira; abertura de rodovias; e seringais de cultivo. 

 
 

Questão 4 - Decorrência natural da expansão industrial, particularmente do setor 

automobilístico, a produção de borracha desenvolveu-se na segunda metade do século XIX na 

região amazônica. Sobre este período são feitas as seguintes afirmativas: 

I. foi fator de estabilidade econômica para o país, permitindo um desenvolvimento acelerado 

inclusive da região centro-oeste; 

II. não teve uma duração maior em função da produção sul-africana, liderada pelos holandeses, 

que oferecia um preço mais baixo que o do produto brasileiro; 

III. possibilitou um notável desenvolvimento para a cidade de Manaus, sendo a construção do 

Teatro Amazonas uma clara demonstração desse processo. 

Assinale: 
 

a) se apenas a afirmativa I for correta. 

b) se apenas a afirmativa II for correta. 

c) se apenas a afirmativa III for correta. 

d) se as afirmativas I e II forem corretas. 

e) se as afirmativas II e III forem corretas. 

 

Questão 5 - A exploração da borracha na grande região amazônica iniciou-se por volta de 1870, 

sendo que no fim do século sua produção atingiu vinte toneladas por dia. Aumentando sempre, em 

1910, a extração do látex proveniente da seringueira e do caucho chegou a 40.800 toneladas, e rendeu 

quase tanto como o café. Esse ano marcou o apogeu da borracha, pois ela começou a ser aplicada em 

diversas atividades industriais. (Heródoto Barbeiro. Curso de História do Brasil.) 

Apesar da importância que a borracha alcançou na economia brasileira, entre 1898 e 1910, quando 

ocupou o segundo lugar entre os produtos brasileiros de exportação, após 1910 sobreveio um declínio 

avassalador. Assinale a alternativa que explica tal declínio: 

a) com a Primeira Guerra Mundial o mercado internacional entrou em retração; 
 

b) o governo brasileiro daquele tempo decidiu priorizar a industrialização que deslanchava na região 

sudeste; 

c) a partir de então o governo brasileiro investiu na pecuária, visto que na república do café com leite 



havia uma preocupação com o aprimoramento do gado de raça; 

d) com a Primeira Guerra Mundial o mercado comprador de borracha se expandiu, mas as 

exportações brasileiras sofreram com a guerra submarina praticada pelos alemães; 

e) as plantações organizadas principalmente pelos ingleses em suas colônias na Ásia superaram nossa 

produção, pois a borracha produzida por eles era de boa qualidade e de baixo custo. 

 

Questão 6 - A expansão do comércio da borracha e, consequentemente, o desenvolvimento do 

ciclo da borracha no Norte do Brasil, no século XIX, deve-se, em grande parte, a algumas 

descobertas científicas que otimizaram as propriedades dessas matéria-prima. A principal dessas 

descobertas foi: 

a) O processo de aperfeiçoamento genético da seringueira, desenvolvido por agrônomos 

americanos. 

b) O processo de polimerização do Látex, criado por Niels Bohr. 

c) O processo de adição de petróleo no Látex, desenvolvido pela empresa Standard Oil. 

d) O processo de vulcanização, criado por Charles Goodyear. 

e) O processo de plasticidade amplificada, desenvolvido pelo brasileiro Oswaldo Cruz. 



CIÊNCIAS 
Habilidade  

 

 

CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS (C.F.B.) 

 

Questão 1 - (EF08CI01) Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua 

importância: 

I) As fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas. Delas se originam 

eletricidade e combustíveis, que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. 

II) São as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e 

biocombustíveis. 

III) A evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A 

energia facilitou e agilizou as atividades produtivas. 

IV) No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, 

energia solar e hidrelétrica. 

Estão incorretas as alternativas: 

a) I e IV. 

b) II e III. 

c) Apenas a alternativa III. 

d) Apenas a alternativa IV. 

 
 

Questão 2 - (EF08CI01) São consideradas fontes de energia renováveis todo recurso que tem a 

capacidade de se refazer ou não é limitado. Com base nessa informação, estão listadas abaixo 

fontes de energias renováveis, exceto: 

a) energia hidrelétrica 

b) gás natural 

c) energia eólica 

d) energia solar 

Questão 3 - (EF08CI01) Há uma fonte de energia muito utilizada no Brasil e no mundo, é um 

minério fóssil, que quando processado, dá origem a vários subprodutos, como a gasolina, óleo 

diesel, querosene, além de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. A que fonte de energia 

refere-se o fragmento? 

a) Gás natural 

b) Cana-de-açúcar 



c) Carvão mineral 

d) Petróleo 

 

Questão 4 - (EF08CI01) Apesar de um relativo declínio nas últimas décadas, esse recurso natural 

continua sendo a mais importante fonte de energia da atualidade. Trata-se de uma fonte não 

renovável e que atua na produção de eletricidade, combustíveis e na constituição de matérias-

primas para inúmeros produtos, como a borracha sintética e o plástico. A descrição refere-se: 

a) ao xisto betuminoso 

b) ao carvão mineral 

c) à água 

d) ao petróleo 

 

Questão 5 -(EF08CI01) Enumere a coluna, classificando corretamente as diferentes fontes de 

energia existentes. (1) para Fontes Renováveis (2) para Fontes Não Renováveis. 

a) (   ) Energia do Carvão  

b) (   ) Energia Eólica 

c) (   ) Energia Solar 

d) (   ) Energia do Petróleo  

e) (   ) Energia Geotérmica  

f) (   ) Energia Atômica 

g) (   ) Energia das Ondas das Marés  

h) (   ) Xisto Betuminoso 

i) (   ) Energia Nuclear 

 
 

Questão 6 - Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a 

diminuição dos gases causadores do aquecimento global? 

a) Óleo diesel 

b) Gasolina 

c) Carvão mineral 

d) Gás natural 

e) Vento 



ENSINO RELIGIOSO 
Habilidade (EF08ER01) 

 
 

Questão 01 - Quem é o criador do Budismo? 

a) Gauthama Sigarta 

b) Sautama Guadarta 

c) Mohammad Ashad 

d) Sidarta Gautama 

 
 

Questão 02 - O Budismo creem em: 

a) Deus 

b) Buda 

c) Hindúismo 

d) Jesus 

 
 

Questão 03 - Qual o significado de Buda? 

a) Iluminado 

b) Escolhido 

c) Abençoado 

d) Salvador 

 
 

Questão 04 - Estado total de paz e plenitude: 

a) Plano de iluminação 

b) Paraíso 

c) Buda 

d) Nirvana 

 

Questão 05 - Segundo Buda qual é a origem da dor? 

a) Desejo 

b) Descrença 

c) Mal 

d) Hindu 

 

 
 



Questão 06 - Aonde estão contidos os ensinamentos de Buda? 

a) Vinaya Pitaka 

b) Abidhamma Pitaka 

c) Sutta Pitaka 

d) Savina Pitaka 



 
 

 

 
 

 

 

 
 

Caderno de 

Atividades 

 
9ºano 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Habilidade (EF89LP02) (EF89LP05) 

 
Leia o texto a seguir 

 

1. No 3º quadrinho, a expressão do personagem e sua fala "AHHH!" indica que ele 

ficou 

a) acanhado. 

b) aterrorizado. 

c) decepcionado. 

d) estressado. 

 
Leia e responda as questões 2 e 3 

NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA 



2. O que torna esse texto engraçado é o fato de 

a) o boné do sorveteiro ter saído de sua cabeça. 

b) o homem ter chamado o sorveteiro para perguntar as horas. 

c) os olhos do sorveteiro terem ficado arregalados. 

d) os sorvetes que estavam no carrinho terem caído pelo caminho. 

 

 

 
3. No último quadrinho, a expressão do sorveteiro demonstra que ele está 

a) machucado. 

b) irritado. 

c) cansado. 

d) assustado 

 

 

Observe a charge abaixo: 
 

Fonte: http://noisnatira.blogspot.com - Acesso em: 19/05/2008. 

http://noisnatira.blogspot.com/


4. Na tirinha acima, o personagem que está à direita, defende a tese de que: 
 

i. O datas comemorativas estão se rendendo ao capitalismo. 
 

ii. A mídia apóia as datas comemorativas. 
 

iii. O dia dos namorados é dia de dar flores. 
 

iv. Flores são coisas supérfluas e inúteis. 

 

 
Observe a tira: 

 

5. No segundo quadrinho, o ponto de interrogação e reticências reforçam a 

idéia de: 

a. Perplexidade e contrariedade. 

b. Dúvida e admiração. 

c. Surpresa e conclusão. 

d. Reflexão e questionamento. 

 

 

A praia de frente pra casa da vó 

Eu queria surfar. Então vamo nessa: a praia ideal que eu idealizo no caso particularizado  

de minha pessoa, em primeiramente, seria de frente para a casa da vó, com vista para o meu 

quarto. Ia ter umas plantaçãozinha de água de coco e, invés de chão de areia, eu botava uns 

gramadão presidente. Assim, o Zé, eu e os cara não fica grudando quando vai dar os rolé de 

Corcel! 

(...) Então, vamo nessa: na praia dos sonhos que eu falei ―É o sooonho!‖, teria menas água 

salgada! (Menas porque água é feminina) Eu ia consegui ficar em pé na minha triqui- lha 

tigrada, sair do back side, subir no lip, trabalhar a espuma, iiiiihhhhaaaaaaaaa!(...) 

Fonte: Peterson Foca . Personagem “cult” de Sobrinhos do Ataíde, programa 
veiculadopela Rádio 89,1 FM de São Paulo 

 
 

 



6.  Eu  ia  consegui  ficar  em  pé  na  minha  triquilha  tigrada,  sair  do  back  side, 

subir no lip, trabalhar a espuma, iiiiihhhhaaaaaaaaa! 

(...) 

As expressões  destacadas são gírias próprias dos: 

a) Professores universitários em palestra. 

 

b) Adolescentes falando sobre surf. 

 

c) Geógrafos analisando a paisagem. 

 

d) Biólogos discutindo sobre a natureza. 



 

ARTE 

 

Habilidade (EF69AR01) (EF69AR02) 

1) Desta arte parte todas aquelas pinturas realizadas no interior das cavernas. Mas, por que o 

homem pré-histórico pintou o interior das cavernas? Naquela época, o homem se refugiava nas 

cavernas para se proteger do frio e do ataque das feras. O artista selecionava cuidadosamente a 

superfície sobre a qual faria a pintura, para aproveitar as protuberâncias naturais e o relevo da 

rocha para fazer formas de animais. O nome desta arte é: 

a) Arte medieval 

b) Arte neolítica 

c) Arte rupestre 

d) Arte abstrata 

 

 

 
2) A cor sempre fez parte da vida do homem. Se abrirmos nossos olhos para o mundo que nos 

cerca, veremos inúmeras cores: o azul do céu, do mar, o verde das matas, das folhas, e os diversos 

tons das flores. É através das cores primárias que se formam todas as outras cores. As cores 

primárias são: 

a) Laranja, vermelho e amarelo. 

b) Azul amarelo e verde. 

c) Roxo, azul e vermelho. 

d) Vermelho amarelo e azul. 
 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/paleta-de-cores_1694036 

 

 

3) A palavra compositor é usada geralmente para denominar aquele que compõe música. Porém, 

num sentido mais amplo, podemos dizer que compositor é todo aquele que compõe, organizando 

de maneira adequada um conjunto de elementos, atribua V (verdadeiro) F falso às alternativas a 

seguir: 

(  ) Coreógrafo, dançarino  – são nomes do compositor que trabalha com os movimentos e as 

posições do corpo. 

https://www.flaticon.com/br/icone-gratis/paleta-de-cores_1694036


 

(   ) Músico – é o nome do compositor que trabalha com sons. 

(   ) Desenhista, pintor, arquiteto, escultor  – são nomes do compositor que trabalha com a linha, 

a forma e a cor. 

(   ) Poeta, escritor, literato  – são nomes do compositor que trabalha com palavras. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência correta: 

 

a) V, V, V, V. 

b) V, F, V, V. 

c) F, V, V, F .

d) V, F, V, F. 
 

 

http://www.d20studio.com.br/produto/almofada- 

 

 

4) Tudo aquilo que percebemos através da audição, recebe o nome de: 

 

a) Som 

b) Timbre 

c) Ruídos 

d) Intensidade 

 

 

 

 

 

5) Na imagem ao lado pode-se observar o jogador de futebol Neimar representado através de 

uma técnica das Artes Visuais. O nome dessa técnica é: 

 

• Fotografia digital 

• Autorretrato 

• Caricatura 

• Photoshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/sons-desenhos-animados- 

http://www.d20studio.com.br/produto/almofada-
https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/sons-desenhos-animados-


6) A obra Guernica é um painel pintado por Pablo Picasso em 1937 por ocasião da Exposição 

Internacional de Paris. Foi exposto no pavilhão da República Espanhola. Medindo 350 por 

782 cm, esta tela pintada a óleo, atualmente está no Centro Nacional de Arte Rainha Sofia, 

em Madrid. Sobre essa tela e seu autor podemos afirmar assinalando V(verdadeiro) ou F 

(falso): 
 

 

pitadasdosal.com/guernica-de-pablo-picasso-ganha-movimento-e-profundidade/ 

(   ) É normalmente tratada como representativa do bombardeio sofrido pela cidade espanhola 

de Guernica em 26 de abril de 1937 por aviões alemães 

(    ) A pintura foi feita com o uso das cores preto e branco - algo que demonstrava o sentimento 

de repúdio do artista . 

(   ) Morando na Itália, o artista soube dos fatos desumanos e brutais através de jornais - e daí 

supõe-se tenha saído a inspiração para a retratação monocromática do fato. 

(   ) Sua composição retrata as figuras ao estilo dos frisos dos templos romanos, através de um 

enquadramento triangular das mesmas. 

(   ) Esse quadro foi feito também com o objetivo de passar para os que vissem, o que ele estava 

sentindo, um momento de tranquilidade em sua vida. 

 

(   ) a. V – V – F – F – F 

(   ) b. F – V – V – F – F 

(   ) c. V – F – V – F – V 

(   ) d. V – F – F – F – V 

(   ) e. F – F – V – V – V 



 

LÍNGUA INGLESA 
Habilidade (EF09LI06) (EF09LI07) 

 

 

Read the text. 

At The park 

Right now I am looking at a picture of Darla. She is not at home in the picture. She is at the park. 

She is sitting on a bench. She is eating her lunch. Some boys and girls are running on a patch in 

the park. A squirrel is sitting on the ground in front of Darla. The squirrel is eating a nut. Darla is 

watching the squirrel. She always watches squirrels when she eats her lunch in the park. Some 

ducks are swimming in the pondin the picture, and some birds are flying in the sky. A policeman 

is riding a horse. He rides horse in the park every day. Near Darla, a family is having a picnic. 

They goon a picnic every week. https://brainly.lat/tarea/2700146 

 
 

1. O que o eu lírico está olhando? 

a) O eu lírico está olhando uma foto de Darla. 

b) O eu lírico está olhando a praia 

c) O eu lírico está sonhando 

d) O eu lírico está olhando televisão 

 
 

2. De acordo com o texto, onde Darla está localizada na foto? 

a) Darla está olhando televisão 

b) Darla está no parque. 

c) Darla está tomando banho de sol 

d) Darla está brincando 

 
 

3. O que Darla faz nesse local? 

a) Ela está sentada em um banco almoçando. 

b) Ela está sentada tomando café 

c) Ela está sentada em um banco lendo uma revista 

d) Ela está sentada em um banco conversando com seu vizinho 



4.  Quais ações o esquilo pratica na foto? 

a) Ele está sentado em frente a Darla comendo ração 

b) Ele está em frente a Darla comento biscoito 

c) Ele está em frente a Darla deitado 

d) Ele está sentado em frente a Darla comendo uma noz. 

 
 

5.  Qual é a ação dos pássaros retratada na foto? 

a) Eles voam no céu. 

b) Eles estão pousados na árvore. 

c) Eles estão no chão da praça 

d) N.R.A 

 
 

6. Quem está andando a cavalo na imagem e, com qual frequência ele pratica essa ação? 

a) Um policial está andando a cavalo e ele pratica essa ação todos os dias. 

b) Um vaqueiro está andando a cavalo e ele pratica essa ação todos os dias. 

c) Um menino está andando a cavalo e ele pratica essa ação todos os dias. 

d) Um gaucho está andando a cavalo e ele pratica essa ação todos os dias. 



 

 

MATEMÁTICA 
Habilidades (EF09MA01 e EF09MA02) 

 

 

Questão 1 - O conjunto de números reais é formado por quantos conjuntos? 

 

a) 2 

 

b) 3 

 

c) 1 

 

d) 4 

 

Questão 2 - Marque S para Sim e N para Não: 

 

a) é possível localizar um número natural entre dois números inteiros. (  ) 

 

b) é possível localizar um número inteiro entre dois números inteiros consecutivos . (  ) 

 

c) entre dois números inteiros há infinitos números irracionais . (  ) 

 

d) é correto afirmar que o conjunto dos números reais é formado por dois conjuntos. (  ) 

 

Questão 3 - Observe as seguintes informações e preencha V para Verdadeiro e F para Falso. 

a) todo nmero natural é inteiro. ( ) 

b) todo numero natural é racional.(  ) 

c) todo número inteiro é racional. (  ) 

d) todo número inteiro é natual .( ) 

 
 

Questão 4 -  O número de representação decimal infinita e periódica a seguir (0,252525…; 

2,131313…; 51,4588888…; 1,33333…), pertencem a quais conjuntos? 

 

a) aos conjuntos de números racionais e reais. 

 

b) ao conjuntos de números irracionais. 

 

c) aos conjuntos de números reais. 

 

e) aos conjuntos de números irracionais e reais. 



 

 
 

Questão 5 - Os números inteiros incluem os números: 

 

a) números irracionais 

 

b) números positivos 

 

c) números naturais 

 

d) números negativos 

 

 

Questão 6 - Elda funcionária de um centro de distribuição, pediu ao motorista do caminhão a sua 

localização. O motorista respondeu que estava parado em um posto de gasolina é que já havia 

percorrido aproximadamente √30 desde que saiu da distribuidora. Qual é a √30 ? 

a) 4, 472135 

 

b) 3, 372135 

 

c) 5, 472255 

 

d) 6, 472255 



 

GEOGRAFIA 
Habilidade (EF09GE01) 

 

 

Questão 01 - A expansão neocolonialista do século XIX foi acelerada, essencialmente: 

a) pela necessidade de irradiar a superioridade da cultura europeia pelo mundo; 

b) pelo crescimento incontrolado da população europeia, gerando a necessidade de migração para 

África e Ásia; 

c) pela disputa de mercados consumidores para produtos industrializados e de investimentos de 

capitais para novos projetos, além da busca de matérias-primas; 

d) pelo desenvolvimento do capitalismo comercial e das práticas do mercantilismo; 

e) pela distribuição igualitária dos monopólios de capitais e pelo decréscimo da produção industrial 

 
Questão 02 - A industrialização acelerada de diversos países, ao longo do século XIX, alterou o 

equilíbrio e a dinâmica das relações internacionais. Com a Segunda Revolução Industrial surgiu o 

imperialismo, cuja característica marcante foi o(a): 

a) substituição das intervenções militares pelo uso da diplomacia internacional; 

b) transferência de tecnologia, estimulada por uma política não-intervencionista. 

c) manutenção da autonomia administrativa e dos governos nativos naquelas áreas conquistadas; 

d) procura de especiarias, ouro e produtos tropicais inexistentes na Europa; 

e) busca de novos mercados consumidores para as manufaturas e os capitais excedentes dos países 

industrializados; 

 
Questão 03 - No século passado, ocorreu a crise de 1929. Assinale a alternativa que apresenta 

algumas das suas causas. 

a) A superprodução de mercadorias e a saturação dos mercados consumidores. 

b) O surgimento de ideologias, como o Fascismo e o Nazismo. 

c) A diminuição do crédito bancário e o aumento de impostos para as importações. 

d) O equilíbrio entre a produção agrícola e o comércio mundial. 

e) A quebra da colheita e a demanda ilimitada da indústria automotiva. 
 

 

Questão 04 - Dirigiu-se principalmente para a América, buscando especiarias e metais preciosos, 

subordinando-se ao mercantilismo do capitalismo comercial e utilizando a fé como justificativa 

para as conquistas (Séc.XVI): 

a) Colonialismo 

b) Neocolonialismo 

c) Industrialização 

d) Imperialismo 

e) Globalização 

 



Questão 05 - Refletia a maturidade capitalista industrial, marcado pela disputa de mercados 

consumidores para produtos industrializados, investimentos de capitais, e busca de matérias-primas 

(Séc. XIX): 

a) Colonialismo 

b) Neocolonialismo 

c) Industrialização 

d) Imperialismo 

e) Globalização 

 

 
Questão 06 - Processo acelerado de diversos países, alterou o equilíbrio e a dinâmica das relações 

internacionais, transformou a organizações das cidades em pós de atração populacional (Séc. XIX): 

a) Neocolonialismo 

b) Industrialização 

c) Imperialismo 

d) GlobalizaçãoD) Imperialismo 

E) Globalização 



 

HISTORIA 
Habilidade (EF09HI01) 

 

 

Questão 01 - Na Primeira República (1889-1930) houve a reprodução de muitos aspectos da 

estrutura econômica e social constituída nos séculos anteriores. Noutros termos, no final do século 

XIX e início do XX conviveram, simultaneamente, transformações e permanências históricas. 

(Francisco de Oliveira. Herança econômica do Segundo Império, 1985.) 

O texto sustenta que a Primeira República brasileira foi caracterizada por permanências e 

mudanças históricas. De maneira geral, o período republicano, iniciado em 1889 e que se estendeu 

até 1930, foi caracterizado: 

a) pela predominância dos interesses dos industriais, com a exportação de bens duráveis e de 

capital. 

b) por conflitos no campo, com o avanço do movimento de reforma agrária liderado pelos antigos 

monarquistas. 

c) pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. 

d) pela instituição de uma democracia socialista graças à pressão exercida pelos operários 

anarquistas. 

e) pelo planejamento econômico feito pelo Estado, que protegia os preços dos produtos 

manufaturados. 

 

Questão 02 - O primeiro presidente eleito da chamada ―Nova República‖, por meio das eleições 

diretas de 1989, foi Fernando Collor de Melo. Sobre o governo Collor, é incorreto dizer que: 

a) foi interrompido por um processo de impeachment, em 1992. 

b) teve como vice-presidente da República Itamar Franco. 

c) deu início ao Plano Real, que criou a moeda de mesmo nome. 

d) ficou marcado, no plano econômico, pelo confisco das poupanças dos brasileiros. 

e) o movimento popular que contribuiu para o seu fim chamava-se ―Caras pintadas‖. 



 

 
 

Questão 03 - Na história da República brasileira, a expressão "Estado Novo" identifica: 
 

a) o período de 1930 a 1945, em que Getúlio Vargas governou o país de forma ditatorial, só com o 

apoio dos militares, sem a interferência de outros poderes. 

b) O período de 1950 a 1954, em que Getúlio Vargas governou com poderes ditatoriais, sem 

garantia dos direitos constitucionais. 

c) o período de 1937 a 1945, em que Getúlio Vargas fechou o Poder Legislativo, suspendeu as 

liberdades civis e governou por meio de decretos-leis. 

d) o período de 1945 a 1964, conhecido como o da redemocratização, quando foi restabelecida a 

plenitude dos poderes da República e das liberdades civis. 

e) o período de 1930 a 1934, quando se afirmou o respeito aos princípios democráticos, graças à 

Revolução Constitucionalista de São Paulo. 

 
Questão 04 - É possível dizer que a Lei da Anistia, promulgada em 1979, durante o governo do 

presidente General João Batista Figueiredo: 

a) foi aplicada apenas nos casos dos militares que cometeram crimes durante o Regime. 

b) pode ser incluída no processo de abertura democrática pós-período militar. 

c) foi aplicada apenas nos casos dos guerrilheiros, acusados de crimes de terrorismo pelo Regime. 

d) foi revogada durante o primeiro governo Lula, em 2003. 

e) impediu que ex-guerrilheiros exilados voltassem para o Brasil. 

 

Questão 05 - A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Contudo, sua consolidação 

se fez pela violência de duas revoluções. Sobre o tema, assinale a alternativa correta: 

a) No plano ideológico, defendiam os federalistas a necessidade de um poder central forte e 

limitada autonomia aos Estados. 

b) Floriano Peixoto assumiu o cargo de Presidente da República na condição de vice-presidente 

eleito indiretamente pelo Congresso Nacional e se posicionou favoravelmente aos federalistas. 

 

c) Desde o início, os rebeldes federalistas lutaram ao lado da Revolta da Armada, que se 

desenvolvia na Baía da Guanabara. 

 



d) Esquadras estrangeiras penetraram na Baía da Guanabara, buscando tardiamente apoiar a 

marinha de guerra do Brasil. 

e) Embora Floriano Peixoto tenha sido alcunhado de "Consolidador da República", os choques 

armados continuaram na Presidência de Prudente de Morais e somente terminaram no Governo 

de Campos Sales. 

 
Questão 6 - Durante a República Velha houve o início da diversificação da economia brasileira, 

alterando lentamente a dependência de apenas uma mercadoria produzida no país. Indique a 

alternativa que possui uma mercadoria que não foi produzida no Brasil neste período histórico. 

a) Borracha 

b) Industrialização 

c) Café 

d) Petróleo 



ESTUDOS AMAMAZÔNICOS 

Habilidade (EF09GE13) 
 

 

Questão 01 - Ao mesmo tempo que libera mão de obra para as atividades urbanas industriais, a 

agricultura deve responder pela produção de uma quantidade crescente de alimentos para a 

população urbana. Menos pessoas produzindo no campo, mais pessoas consumindo nas cidades: 

isso só foi possível graças ao aumento exponencial da produtividade agrícola. A economia 

industrial deflagrou uma verdadeira revolução nas tecnologias da agropecuária‖. 

(MAGNOLI, D. Geografia para o Ensino Médio. São Paulo: Atual, 2008.p.133) 

 

Assinale a alternativa que apresenta os dois processos que estão associados à conjuntura 

abordada no texto: 

a) Reforma urbana e políticas ambientais no campo 

b)Desenvolvimento sustentável e revolução industrial 

c) Revolução verde e êxodo rural 

d) Reforma agrária e revolução agrícola 

e) Economia verde e concentração fundiária 

 

 

Questão 02 - Observe as imagens a seguir e assinale a alternativa correta: 
 

Espaço agrícola mecanizado Trabalhadores no campo 

a) a imagem A representa um agro sistema familiar predominante em minifúndios de países 

desenvolvidos. 

b) a imagem B ilustra uma forma de agricultura orgânica e sustentável. 

c) as imagens A e B representam, respectivamente, um agros sistema moderno e um tradicional. 

d) as práticas ilustradas em ambas as figuras não podem ser relacionadas com a agricultura 

brasileira. 

e) a atividade representada pela atividade B é exclusiva de países desenvolvidos. 

 

 

 



Questão 03 - A PAC (Política Agrícola Comum) foi um conjunto de medidas adotado para 

ampliar o mercado agrícola e privilegiar a produção interna em detrimento das exportações, 

tornando-se uma das políticas protecionistas mais conhecidas na economia agrícola. Essa postura 

foi adotada: 

a) nos Estados Unidos. 

b) nos países do Mercosul. 

c) nos países da União Europeia. 

d) nos países do NAFTA. 

e) no Japão e na China. 

 
 

Questão 04- Uma das questões mais polêmicas da agricultura mundial diz respeito às centenas 

de bilhões de dólares investidas todos os anos para dar apoio financeiro aos agricultores, 

principalmente no mundo desenvolvido. Essa ajuda aumenta de modo artificial a 

competitividade, prejudicando as vendas dos agricultores das nações pobres. 

Analise o gráfico abaixo, que apresenta a estimativa de apoio estatal ao produtor rural em 

percentual do PIB agrícola no ano de 2009: 

 

Apoio público ao produtor rural em 2009 

Os cinco países com maior estimativa de dependência de subsídios para a agricultura apresentam 

em comum as seguintes características: 

a) propriedades com área reduzida - elevado custo de produção 

b) atividades de caráter extensivo - baixa produtividade do setor primário 



 

c) insumos oriundos da importação - grande percentual de terras devolutas 

d) latifúndios voltados para a exportação - pequena população ativa no campo 

 

 
Questão 5 - Observe a tirinha a seguir de Maurício de Souza: 

 

 

O desmatamento e o progresso 

Na tirinha, apresenta-se uma crítica à noção de progresso vinculada: 

a) à ideia de sustentabilidade e suas consequências. 

b) ao conceito de expansão florestal desordenada. 

c) à adoção continuada do reflorestamento progressivo. 

d) à ausência de uma política de desenvolvimento sustentável. 

e) ao ideário de que a vegetação resiste ao avanço das atividades humanas. 

 

 

 
Questão 6 - Com o processo de mecanização do campo, a soja ganhou cada vez mais espaço nas 

áreas de cultivo do Cerrado. Um aspecto dessa produção é: 

a) constituição plena em pequenas propriedades. 

b) níveis produtivos em pequena escala. 

c) modelo sustentável desse tipo de cultivo. 

d) a produção voltada para o abastecimento do mercado externo. 

e) substituição de maquinários por mão de obra barata. 



CIÊNCIAS 
Habilidade (C.F.B/EF09CI01) 

 
 

Questão 01 - Abacaxi na Joncon‖. Para desenvolver as atividades agrícolas do plantio do Abacaxi 

na Joncon (lote 8) os produtores que não possuem sistema de irrigação precisam de chuva. Na 

região do Sul do Pará a chuva é formada fisicamente quando ocorre com a água. 

a) Sublimação 

b) Re-sublimação 

c) Condensação 

d) Evaporação 

e) Fusão 

 

Questão 02 - Smog fotoquímico é o nome do fenômeno de formação do gás ozônio (O3) na 

troposfera. Além desse gás, existem outros que se também se formam por smog fotoquímico 

como: o dióxido de nitrogênio (NO2), o peróxido de hidrogênio (H2O2), o nitrato de peroxiacetil 

(CH3CO2NO3) e o ácido nítrico (HNO3). Observando as fórmulas moleculares em parênteses, 

marque a alternativa que apresenta o nome da substância simples. 

a) Dióxido de nitrogênio 

b) Peróxido de hidrogênio 

c) Gás ozônio 

d) Nitrato de peroxiacetil 

e) Ácido Nítrico 
 

 

Questão 03- (IFPA) Em Janeiro, período chuvoso em Conceição do Araguaia, Joãozinho foi 

coletar água do principal rio da cidade, mas 3-percebeu que ela estava com aparência suja 

semelhante a mistura de água com barro e areia. Joãozinho, então, decidiu deixar a água coletada 

em repouso num balde de 20 litros e saiu para aula no IFPA. Após 4 horas percebeu que a água 

estava limpa e que o fundo do balde estava com areia e sujeiras. Marque a alternativa que 

denomina o processo de separação que Joãozinho observou. 

 



a) Filtração 

b) Destilação 

c) Centrifugação 

d) Decantação 

 

 
Questão 04 - Ao colocarmos naftalina no guarda-roupa, notamos que a mesma passa direto do 

estado sólido para o estado gasoso. Esta mudança de estado físico é denominada de: 

a) Sublimação 

b) Condensação 

c) Solidificação 

d) Re-sublimação 

 

 
Questão 05 - Quando prepararmos o nosso cafezinho de cada dia, costumam-se realizar dois tipos 

principais de separação de misturas, que são: 

a) Decantação e filtração 

b) Filtração e sedimentação 

c) Filtração e sifonação 

d) Extração e filtração. 

 

Questão 06 - (IFPA) A chuva é um fenômeno que ocorre quando nuvens carregadas encontram 

muita umidade (vapor de água no ar) em uma região da atmosfera. Nos meses de Outubro a Abril 

o município de Conceição do Araguaia passa por um período chuvoso, tendo como consequência 

um aumento no volume de água no rio Araguaia. Considerando os processos de mudança de 

estado físico, marque a alternativa que contém o nome do processo de precipitação da chuva. 

a) Sublimação 

b) Condensação 

c) Solidificação 

d) Re-sublimação 



ENSINO RELIGIOSO 

Habilidade (EF09ER07) 

 

Questão 1 - A pretensão do Islã de criar Estados islâmicos e tornar-se uma nova força mundial, 

exigindo uma unidade entre religião e política nos países por ele governados, pode ser designada 

como: 

a) fundamentalismo. 

b) laicização. 

c) racionalismo. 

d) modernismo. 

e) positivismo. 

 

Questão 2 - Em pleno seculo XXI, as religiões continuam tendo grande influência no contexto 

social e cultural de diversos países e em amplas regiões do planeta. O poder da fé é de tal 

magnitude que é capaz de influir em aspectos políticos, sociais e econômicos de nações cujas 

autoridades, leis ou fronteiras são fortemente delimitadas por questões religiosas. Além disso, 

variados conflitos no mundo nos últimos tempos têm sua origem em divergências religiosas. (...) 

Jerusalém é a cidade sagrada de três grandes religiões (...). Os três credos têm em Jerusalém 

marcos básicos de sua doutrina e de sua historia. 

‖ (In.: Atlas Geográfico Mundial — para conhecer melhor o mundo em que vivemos — vol.01 

Mundo. Barcelona: Editorial Sol 90, 2005.) 

O texto acima apresenta Jerusalém como a cidade sagrada de três religiões. São elas: 

a) judaísmo, hinduísmo e islamismo 

b) judaísmo, cristianismo e islamismo 

c) judaísmo, budismo e islamismo 

d) judaísmo, confucionismo e islamismo 

e) judaísmo, xintoísmo e islamismo 

 

Questão 3 - Povo de maioria muçulmana, ocupando trechos de vários países e que, no início do 

ano de 2003, foi envolvido na Guerra do Iraque. Esse povo constitui hoje o maior grupo étnico



 

- cerca de 24 milhões de pessoas - sem Estado no mundo. Reivindica a formação de seu próprio 

país. 

Trata-se dos: 

a) Bascos. 

b) Curdos. 

c) Chechenos. 

d) Albaneses. 

e) Bósnios. 

 

Questão 4 - Os principais aspectos que caracterizam a globalização religiosa são: 

a) Fé, culto, credo, código e comunidade; 

b) Esperança, campanha da fraternidade e engajamento; 

c) Compromisso, ética e moral. 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

Questão 5 - Um sistema religioso é caracterizado por: 

a) Elementos que expressem Religião, mesmo que este não seja seu objetivo. 

b) Elementos que expressem comunidade, mesmo que esta não seja seu objetivo. 

c) Elementos que expressem orações, mesmo que este não seja seu objetivo. 

d) Nenhuma das alternativas. 

Questão 6 - O conceito de Estado laico muitas vezes é visto de maneira equivocada, pois é 

confundido com uma limitação estatal sobre as crenças e não crenças da população. Sobre a 

definição de Estado laico, estão corretas as proposições a seguir, exceto: 

a) Também conhecido como Estado secular, o Estado laico prevê a neutralidade em matéria 

confessional. 

b) No Estado laico, as religiões têm o direito de exercer as suas práticas, mas sem a participação do 

governo. 

c) A posição neutra do Estado laico busca incentivar o ateísmo e outras formas de não crença‖ 

como forma de distanciar-se das religiões e manter a laicidade. 

d) O Estado laico não adota nenhuma religião como oficial e mantém equidistância entre os cultos. 
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1ª ETAPA /EJA 

 

1. EF15LP03) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto e marque a opção correta: 
Uma pessoa sem asseio e que não adota hábitos de higiene acaba sendo 

ignorada, evitada e, por vezes, até perseguida por outros de seu grupo social. Quem 
não conhece o Cascão, personagem das estórias em quadrinhos criadas por Maurício 
de Sousa? Cascão é um menino muito sujo, que não gosta nem um pouco de água, não 
toma banho e nem lava suas mãos. 
Esse texto é um: 

A) Bilhete 
B) Carta 
C) Poesia 
D) Artigo 

 
 

2. EF15LP03) 

Ainda sobre o texto, podemos afirmar que ele nos transmite a seguinte ideia: 
 

A) Uma pessoa asseada é sempre ignorada por seu grupo social. 
B) O indivíduo com asseio fica mais vulnerável a contaminação de doenças. 
C) Uma pessoa que não preza por sua higiene pode ser ignorada pela sociedade. 
D) Cascão é um personagem fictício, cuja principal característica é seu gosto por 

banhos. 

 
Leia o texto abaixo e responda as questões 3 e 4: 

 
 

3.(EF01LP02) 

 
O proprietário do negócio sabe que os clientes gostam de ser bem tratados e de 
pessoas que prezam por uma boa imagem pessoal. 

No texto, a palavra PREZAM significa: 

A) Amistoso 
B) Cuidadoso 
C) Curioso 
D) Carinhoso 

 
 

4. EF15LP03) 

 
Marque a opção que contenha as preferências dos clientes citados no texto: 



A) Gostam de ser bem tratados e por pessoas que se cuidam. 
B) Preferem ser bem tratados por pessoas sem asseio. 
C) Prezam pelo bom atendimento e pelo menor preço. 
D) Gostam de preço, independente do atendimento e da imagem do atendente. 

 
 

5. (EF15LP03) 

Leia o fragmento abaixo e responda a pergunta: 
Em suas estórias, Cascão está constantemente evitando a proximidade com a água e 
acaba sendo vítima de perseguições e armadilhas arquitetadas por seus colegas,     os     
quais     procuram,      incansavelmente,      dar-lhe     um      banho.  A expressão OS 
QUAIS é utilizada no texto para retomar qual termo? 

A) Estórias 
B) Cascão 
C) Armadilhas 
D) Colegas 

 
 

Vamos ler o texto para responder às perguntas 6, 7 e 8: 
 
Cascão é um menino muito sujo, que não gosta nem um pouco de água, não toma 
banho e nem lava suas mãos. Ele, inclusive, se quer é tratado por seu nome pelos 
seus colegas nas estórias em quadrinhos, é sempre chamado por seu apelido, devido 
à sua falta de higiene e asseio pessoal. 

 

6. (EF15LP03) 

Como Cascão é tratado por seus colegas nas estórias em quadrinhos?] 
 

A) Pelo seu nome 
B) Com respeito 
C) Pelo seu apelido 
D) Com cordialidade 

 
 

7.          (EF15LP03) 

Qual palavra foi substituída no texto pela palavra ELE? 

A) Menino 
B) Mãos 
C) Colegas 
D) Cascão 

 
 

8. (EF15LP03) 

Cascão é sempre chamado em suas estórias por seu apelido porque: 

A) Não gosta de usar desodorante. 
B) Não lava suas mãos. 
C) Não tem higiene pessoal. 
D) Tem cascas em todo o seu corpo. 



Lavar as mãos com sabão, secá-las com papel descartável, cobrir a boca e o nariz com 
papel descartável são medidas simples de higienização, que cada pessoa pode fazer 
para evitar ou minimizar o contágio pelo vírus da gripe e contribuir com a saúde 
individual e coletiva. 

 
 

9. (EF15LP03) 

Leia o texto acima e marque a opção correta. O texto fala sobre: 

A) A relação que há entre a gripe suína e a higiene. 
B) A redução dos casos de gripe suína no mundo. 
C) A importância da higiene coletiva. 
D) As formas de se prevenir da gripe. 

 

 

 (EF15LP03) 

 
O texto abaixo trata sobre: 

Atualmente vivemos em um contexto de pandemia do vírus Influenza A H1N1 (gripe 
suína), cuja proliferação está relacionada diretamente aos hábitos de higiene, ou à 
falta deles. 
A) A relação que há entre a gripe suína e a higiene. 
B) O aumento dos casos de gripe suína no mundo. 
C) A importância da higiene coletiva. 
D) As formas de se prevenir da gripe. 

 
 

Leia o texto abaixo e responda a questão 11: 

 
11. (EF15LP03) 

Vamos imaginar uma jovem que irá fazer uma entrevista para conseguir seu primeiro 
emprego. Ele se apresenta ao seu entrevistador/empregador com os cabelos 
despenteados, com mau hálito e mau cheiro. 

Agora imagine qual será a reação do entrevistador. Será que ele oferecerá a vaga de 
emprego para aquele candidato que não tem nenhum asseio com seu próprio corpo? 
 
Agora dê a sua opinião respondendo a pergunta “Será que ele oferecerá a vaga de 
emprego para aquele candidato que não tem nenhum asseio com seu próprio 
corpo?”. Explique porque. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

12. (EF15LP03) 

Leia o fragmento abaixo e marque a opção correta. 

... o diálogo e o repasse de informações adequadas são muito importantes para a 
formação das crianças e para a conscientização de que todos nós devemos cultivar 
hábitos de higiene diariamente, como forma de nos prevenirmos de diversas 
doenças... 

O texto fala sobre: 

A) Os hábitos de higiene que devem ser adotados por todas as pessoas. 
B) As formas de prevenção das doenças. 
C) A importância do repasse de informações para a formação das pessoas. 
D) A formação e a conscientização das crianças. 

 
 
13. (EF15LP03) 
 

Leia o texto abaixo. 
A CUTIA 

A cutia é um bicho pequeno. Ela recolhe mais alimento do que consegue comer. O 
restante das castanhas ela enterra para comer mais tarde e acaba se esquecendo 
de onde as enterrou. Por causa disso as sementes acabam brotando e se tornam 
outras árvores. 
QUEIROZ, Luis Roberto. Animais brasileiros. São Paulo. 
 

A cutia enterra as castanhas para 
A) comê-las mais tarde. 
B) esquecer sua comida. 
C) plantar novas árvores. 
D) recolher mais alimento. 

 
 

14. (EF15LP14) 

 
Leia o texto abaixo. 

 
http://.monica.com.br/comics/tirinhas/5362 . Acesso em 08 jun. 2002 

http://.monica.com.br/comics/tirinhas/5362


 

A menina fechou a boca do menino para ele não: 

A) brincar. 
B) comer. 
C) gritar. 
D) sorrir. 

 
 

15. (EF15LP14) 
 

SOUZA, Maurício de. Bidu. Rio de Janeiro: Globo, nº 23,1999. p.162 

 

O menino ficou chateado porque o cachorrinho: 

A) estragou o jornal. 
B) não lhe deu o jornal. 
C) quis rasgar o jornal. 
D) amassou o jornal. 



1ª ETAPA /EJA  

MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 1 (EF02MA05) 

 
Em 1989, a lista oficial de bichos ameaçados no Brasil contava com 219 espécies. Em 

2003, a lista aumentou para 395 espécies. Qual a diferença entre a quantidade de 

espécies ameaçadas de extinção em 1989 e a quantidade ameaçada em 2003? 

( A ) 614 espécies 

( B ) 184 espécies 

( C ) 176 espécies 

( D ) 156 espécies 

 

 
QUESTÃO 2 (EF02MA04) 

A lista com o nome das espécies ameaçadas de extinção foi elaborada por 200 

cientistas da Fundação Biodiversistas. 

O número 200 pode ser decomposto da seguinte forma: 

( A ) 2 dezenas. 

( B )  2 centenas. 

( C ) 20 unidades. 

( D ) 2 centenas e 2 unidades. 

 
 
 

QUESTÃO 3 (EF02MA06) 
 

A tabela abaixo mostra algumas das espécies ameaçadas de extinção na nova lista. 

São elas: 
 

O número de mamíferos ameaçados é de: 

( A ) 69. ( B ) 116. ( C ) 160. ( D ) 224. 

 
 
 
 



QUESTÃO 4 (EF02MA08) 

A metade de uma população de 28 micos-leões formou um grupo familiar. Esse grupo 

tem quantos indivíduos? 

( A ) 6 

( B ) 12 

( C ) 14 

( D ) 18 

 
 

QUESTÃO 5 (EF02MA11) 
 

 
 

( A ) 500 gramas. 

( B ) 600 gramas. 

( C ) 700 gramas. 

( D ) 750 gramas. 

 
QUESTÃO 6 (EF01MA02) 

O período em que o mico-leão pode ter seus filhotes, ou seja, reproduzir-se, é de 

setembro a dezembro e, normalmente, tem dois filhotes gêmeos. Este período 

corresponde a 

 



( A ) 4 meses. 

( B ) 5 meses. 

( C ) 7 meses. 

( D ) 9 meses. 

 

QUESTÃO 7 (EF02MA04) 

 
 
 
 

Um grupo de alunos da Escola Balão Vermelho, preocupado com as questões 

ambientais recolheu, em dois meses, 3 680 pilhas para reciclagem, mandando esse 

material para depósitos específicos. 

No número 3 680, o algarismo 6 ocupa a ordem das 

( A ) unidades de milhar. 

( B ) centenas. 

( C ) dezenas. 

( D ) unidades simples. 
 
 

QUESTÃO 8 (EF02MA06) 
 

João tem 8 anos. A idade de João, daqui a 50 anos, será 

( A ) 10 anos. 

( B ) 18 anos. 

( C ) 50 anos. 

( D ) 58 anos. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



QUESTÂO 9 (EF02MA07) 

Comprando 3 pilhas alcalinas, usarei meu MP3 durante 

( A ) 35 horas. 

( B ) 20 horas. 

( C ) 15 horas. 

( D ) 5 horas. 

 

 

QUESTÃO 10 (EF02MA07) 
 

 
 

Para comprar o conjunto de pilhas acima, preciso de 

 
 
 
 
 
 



 

QUESTÃO 11 (EF02MA15)] 
 

 

 

Este foi o convite da Festa Junina que a Escola Lugar de Aprender fez para este ano. 
No convite, a forma do vestido da menina lembra: 

(A) um círculo. 
(B) um retângulo. 
(C) um quadrado. 
(D) um triângulo. 

 
 

 
QUESTÃO 12 (EF02MA22) 

 

 

Na folhinha de calendário destacada acima, está marcada a data da Festa Junina da 
Escola Lugar de Aprender. 
Em que dia da semana a festa aconteceu? 

(A) Domingo. 
(B) Terça-feira. 
(C) Quarta–feira. 
(D) Quinta-feira 



QUESTÃO 13 (EF02MA19) 
 

 

 

A família de Ricardo saiu cedo para chegar à festa junina. O relógio está marcando 
a hora em que esta família saiu de casa. 
Que horas o relógio está marcando? 

(A) 13 horas. 
(B) 15 horas. 
(C) 18 horas. 
(D) 20 horas. 

 
 

QUESTÃO 14 (EF01MA19) 
 

 
 

No cartaz da festa junina está a lista de preços de algumas comidas para serem 
vendidas durante a festa. 
Observando os preços podemos dizer que a comida mais cara é 

(A) a canjica. 
(B) a pipoca. 
(C) o cachorro-quente. 
(D) o milho. 



QUESTÃO 15 (EF01MA01) 

 

Os participantes de um jogo de Bingo precisavam de uma linha completa para ganhar 
o prêmio. Na cartela acima, o participante deixou de ganhar por apenas um número. 
O número que faltou, para este participante ganhar, pode ser representado no 
sistema de numeração decimal por 

 
(A) 1 dezena e 9 unidades. 
(B) 5 dezenas e 7 unidades. 
(C) 5 dezenas e 9 unidades. 
(D) 7 dezenas e 5 unidades. 



1ª ETAPA /EJA  

CIÊNCIAS 

 
 
 

1. (EF02CI06) 

 
Observe atentamente a figura. 

 
A raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e as sementes realizam importantes 
funções para manter a vida da planta. 

As flores 

(A) sustentam o caule. 
(B) são órgãos reprodutores das plantas. 
(C) dá origem às folhas. 
(D) fazem o alimento da planta. 

 
 

2. (EF02CI05) 

Leia um trecho da música Planeta água Guilherme Arantes. 

 
 
Águas escuras dos rios 
Que levam 
A fertilidade ao sertão 
Águas que banham aldeias 
E matam a sede da população... 

 

A música fala que a água mata a sede da população. Antes de bebermos a água 
ela precisa 

(A) ser coletada no rio. 
(B) ser colocada na geladeira. 
(C) ser tratada ou filtrada. 

(D) ser encanada até as casas. 

 



 

3. (EF03CI08) 

Observe a imagem. 

 
Disponível  em: http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-planetas-e-sol-denosso-sistema-solar-image10564511. 

Acesso em: 13/11/2013. 

O sistema solar é formado 

(A) pelo planeta Terra. 
(B) pelo Sol e pelo planeta Terra. 
(C) pelo Sol, pelos astros que giram ao seu redor. 
(D) pelos planetas, satélites e estrelas. 

 
 
 

4. (EF01CI03) 

 
Para evitar a cárie devemos: 

 

http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-planetas-e-sol-denosso-sistema-solar-image10564511


5. (EF02CI06) 

Observe a figura: 

 
 

Os números 1, 2 e 3 correspondem a: 

(A) Frutos, flores e caule 
(B) Ramos, frutos e flores 
(C) Folhas, caule e raiz 
(D) Caule, ramos e tronco 

 
 

6. (EF03CI05/EF03CI06) 

A professora Andréia explicou aos alunos que o corpo do ser humano pode ser 
organizado em células, tecidos, órgãos e sistemas. Ela escreveu no quadro que 
célula 

 
(A) é o menor órgão que forma os seres vivos. 
(B) é a menor unidade que forma os seres vivos. 
(C) é a maior unidade que forma os seres vivos. 
(D) é o maior órgão que forma os seres vivos. 

 

7. (EF01CI02) 

 

A respiração é muito importante para os seres humanos. No corpo humano este 
processo é realizado pelo: 

(A) sistema circulatório. 
(B) sistema nervoso. 
(C) sistema digestório. 
(D) sistema respiratório. 

 
 

8. (EF03CI04) 

Observe a figura a seguir: 



 

 
Uma alimentação variada e equilibrada 
serve para: 

(A) nos manter obesos. 
(B) provocar doenças. 
(C) nos manter saudáveis. 
(D) provocar cáries. 

 
 

9. (EF02CI05) 

 
A água é uma substância muito importante para a vida na Terra, pois todos os 
seres vivos necessitam dela para viver. Como podemos evitar o desperdício de 
água? 

 
(A) Tomar banho com o chuveiro aberto em todo o tempo. 
(B) Não deixar a torneira aberta enquanto escova os dentes. 
(C) Usar sempre a mangueira para lavar as calçadas. 
(D) Deixar a torneira aberta enquanto passa 
sabão nas mãos. 

 

10. (EF03CI05) 

 

Observe a imagem a seguir. 

 
Fonte da imagem: http://4.bp.blogspot.com/- Ljt4Fqyma1w/T8vgwUWsFvI/AAAA 

                                                     AAAAABc/24dKg0P9M1o/s1600/ecossistema+equilibrado.gif 

Quais animais são aquáticos? 
(A) O pássaro 
(B) O pássaro e o homem 
(C) Os patos 
(D) O homem 

http://4.bp.blogspot.com/-


1ª ETAPA /EJA  

 

GEOGRAFIA 

 

(EF02GE08) Observe o mapa e os itens abaixo e responda as seguintes questões: 
 

 

 A cor azul representa a região norte; 

 A cor amarelo representa a região nordeste; 

 A cor rosa representa a região sudeste: 

 A cor verde representa a região sul; 

 A cor laranja representa a região centro-oeste 

 
 

1º) (EF02GE08) 

Qual a região com a maior quantidade de estados? 
 

(A) Região sul. 

(B) Região norte. 

(C) Região centro-oeste. 

(D) Região nordeste. 

 
 

2º)  (EF02GE08) 

O Brasil é formado por quantas regiões? 
 

(A) Três regiões. 

(B) Cinco regiões. 

(C) Quatro regiões. 

(D) Seis regiões. 



3º) (EF02GE08)  Qual a região com a menor quantidade de estados? 
 

(A) Região sudeste. 

(B) Região nordeste. 

(C) Região sul. 

(D) Região norte. 

 
 
 

4º)  (EF02GE08)   Nosso estado Pará (PA) é encontrado em qual região? 
 

(A) Região nordeste. 

(B) Região sul 

(C) Região norte 

(D) Região sudeste 

 

 
5º)  (EF02GE08)   Assinale a alternativa que apresente estados apenas da região centro-oeste. 

 

(A) MS, MT e GO 

(B) MA, MS e MT 

(C) PA, GO e PR 

(D) MG, RJ e BA 

 
 

6º) (EF02GE08)  Quantos estados pertencem a região norte? 

(A) Cinco estados. 

(B) Sete estados. 

(C) Nove estados. 

(D) Quatro estados. 



1ª ETAPA /EJA  

 

HISTÓRIA 

 
 

1. (EF01HI08) 
A data comemorativa correspondente ao Dia das Mães é: 

a) O 2º domingo de maio 
b) O 1º domingo de maio 
c) O 3º domingo de maio 

 

 
2. (EF01HI07) 
Os pais do meu pai e da minha mãe são: 

a) Meus primos 
b) Meus tios 
c) Meus avós 

 

 
3. (EF01HI07) 
Leia o depoimento abaixo e responda: 

Quando eu era pequena, morava perto de uma rua que se chamava Estrada 
da Boiada. 
Ela recebeu esse nome porque era de terra e todos os dias passavam por lá 
muitos bois, pois existiam muitas fazendas na região. 
Hoje em dia, essa rua mudou muito. Foi asfaltada e tem muito movimento; as 
fazendas deram lugar aos prédios e os boizinhos aos carros. 
Ela até mudou de nome – recebeu o nome de um deputado estadual – agora 
se chama Diógenes Ribeiro de Lima. 

a) Antigamente como era a estrada da boiada? 
R.: 

 

b) Quais transformações ocorreram nela? 
R.: 

 

c) Desenhe como você imagina a rua do texto: 

 

ANTIGAMENTE ATUALMENTE 



4. (EF01HI07) 
Leia o texto abaixo e responda: 

Na minha rua tem uma porção de casas e prédios. 
Tem casas que servem para morar, tem outras que servem para trabalhar. 
Na minha rua passa o lixeiro, que leva o lixo, o gari, que varre, o carteiro, que 
traz as cartas e o fruteiro que vende frutas. 
A rua do Marcelo – Ruth Rocha – Ed. Salamandra 

a) Quais profissionais trabalham nessa rua? 
R.: 
 
 
b) Escreva o nome da sua rua e o número da sua casa. 

R.: 

 
 
 

5. (EF01HI03) 

Leia atentamente as palavras dos quadros a seguir. Depois, marque a alternativa que se 
refere ao ambiente da escola. 
 
 

 
 

(A) CARTEIRA E MERENDEIRA 
(B) MÃE E AULA 
(C) ALUNO E IRMÃ 

 
 

6. (EF01HI07) 

Houve mudanças nos papéis dos homens e das mulheres na família com o 
decorrer do tempo? Assinale: 

(A) Não, no passado as mulheres cuidavam da casa e dos filhos, como ocorre hoje em dia. 

(B) Sim, no passado os homens trabalhavam e sustentavam sua família, hoje apenas cuidam 

das atividades domésticas. 

(C) Sim, homens e mulheres que formam famílias na atualidade dividem responsabilidades 

com os filhos e com a casa com mais equilíbrio que no passado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

 

1. (EF15LP01) 

 
Leia o texto abaixo. 

O disfarce dos bichos 

Você já tentou pegar um galhinho seco e ele virou bicho, abriu asas e voou? Se isso 
aconteceu é porque o graveto era um inseto conhecido como ―bicho-pau‖. Ele é tão parecido 
com o galhinho, que pode ser confundido com o graveto. 

Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E há grilos que imitam folhas. 
Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se 
defender dos inimigos ou capturar outros bichos que servem de alimento. Esses truques são 
chamados de mimetismo, isto é, imitação. 
O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na 
selva amazônica estudando os animais. 

MAVIAEL MONTEIRO, José. Bichos que usam disfarces para defesa. FOLHINHA, 6 NOV. 1993. 

 

O bicho-pau se parece com: 
(A) florzinha seca. 
(B) folhinha verde. 
(C) galinho seco. 
(D) raminho de planta. 

 
 

2. (EF15LP01) 
 

Leia o texto abaixo. 

A Boneca Guilhermina 
 

Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. 
Ela é muito boazinha também. Faz tudo o que eu mando. Na hora de dormir, reclama um pouco. 
Mas depois que pega no sono, dorme a noite inteira! Às vezes ela acorda no meio da noite e diz 
que está com sede. Daí eu dou água para ela. Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu 
ponho a Guilhermina dentro do armário, de castigo. Mas quando ela chora, eu não agüento. Eu 
vou até lá e pego a minha boneca no colo. A Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. 

MUILAERT, A. A boneca Guilhermina. In:     As reportagensde Penélope. São Paulo: Companhia das  Letrinhas, 1997. p. 17. 
Coleção Castelo Rá-Tim-Bum – vol. 8. 

 

O texto trata, PRINCIPALMENTE: 
(A) das aventuras de uma menina. 
(B) das brincadeiras de uma boneca. 
(C) de uma boneca muito especial. 
(D) do dia-a-dia de uma menina. 

NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA: 



 

 

3. (EF15LP01) 
 

Leia o texto abaixo. 

 
VITAMINA 
COMPRIMIDOS 
embalagens com 50 comprimidos 
 

 
Bula de remédio 

 

 
 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 
O Produto, quando conservado em locais frescos e bem ventilados, tem validade de 12 meses. 
É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito colateral. 

 

INDICAÇÕES 

No tratamento das anemias. 
 

CONTRA-INDICAÇÕES 
Não deve ser tomado durante a gravidez. 
 
EFEITOS COLATERAIS 

Pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido fólico da fórmula. 
 

POSOLOGIA 
Adultos: um comprimido duas vezes ao dia. Crianças: um comprimido uma vez ao dia. 

 

LABORATÓRIO INFARMA S.A. 
Responsável - Dr. R. Dias Fonseca 

 
CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antônio. Alp Novo: análise, linguagem e pensamento. São Paulo:FTD, 1999.v.2.p.184. 

 
No texto, a palavra COMPOSIÇÃO indica: 

(A) as situações contra-indicadas do remédio. 
(B) as vitaminas que fazem falta ao homem. 
(C) os elementos que formam o remédio. 
(D) os produtos que causam anemias. 

 
 

4. (EF15LP01) 
 

Leia o texto abaixo.  
Talita 

Talita tinha a mania de dar nomes de gente aos objetos da casa, e tinham de ser nomes 
que rimassem. Assim, por exemplo, a mesa, para Talita, era Dona Teresa, a poltrona era Vó 
Gordona, o armário era o Doutor Mário. A escada era Dona Ada, a escrivaninha era Tia 
Sinhazinha, a lavadora era Prima Dora, e assim por diante. 

Os pais de Talita achavam graça e topavam a brincadeira. Então, podiam-se ouvir 
conversas tipo como esta: 

— Filhinha, quer trazer o jornal que está em cima da Tia Sinhazinha! 



 

— É pra já, papai. Espere sentado na Vó Gordona, que eu vou num pé e volto noutro. 
Ou então: 
— Que amolação, Prima Dora está entupida, não lava nada! Precisa chamar o mecânico. 
— Ainda bem que tem roupa limpa dentro do Doutor Mário, né mamãe? 
E todos riam. 

 
BELINKY, Tatiana. A operação do Tio nofre: uma história policial. São Paulo: Ática, 1985. 

 

A mania de Talita de dar nome de gente aos objetos da casa demonstra que ela é: 
(A) curiosa. 
(B) exagerada. 
(C) estudiosa. 
(D) criativa. 

 
 

5. (EF15LP01) 
 

Leia o texto abaixo.  
A raposa e as uvas 

Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua 
atenção foi capturada por um cacho de uvas. 

― Que delícia‖, pensou a raposa, ―era disso que eu precisava para adoçar a minha boca‖. E, 
de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. 

Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: ―Aposto que estas uvas estão 
verdes.‖ 

Esta fábula ensina que algumas pessoas quando não conseguem o que querem, culpam 
as circunstâncias. 

(http://www1.uol.com.br/crianca/fabulas/noflash/raposa. htm) 

 
A frase que expressa uma opinião é: 

 

(A) a raposa passeava por um pomar.‖ (ℓ. 1-2). 
(B) sua atenção foi capturada por um cacho de uvas.‖ (ℓ. 2-3). 
(C) a raposa afastou-se da videira‖ (ℓ. 7-8) 
(D) aposto que estas uvas estão verdes‖ (ℓ. 9-10). 

 
 

6. (EF15LP01) 
 

Leia o texto abaixo.  
EVA FURNARI 

 

EVA FURNARI - Uma das principais figuras da literatura para crianças. Eva Furnari nasceu 
em Roma (Itália) em 1948 e chegou ao Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde 
muito jovem, sua atração eram os livros de estampas e não causa estranhamento algum 
imaginá-Ia envolvida com cores, lápis e pincéis, desenhando mundos e personagens para 
habitá-Ios... 

Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, ao universo das Artes 
Plásticas expondo, em 1971, desenhos e pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte 
Moderna, em uma mostra individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da USP, formando-se no ano de 1976. No entanto, erguer prédios tornou-se pouco 
atraente quando encontrou a experiência das narrativas visuais. 

Iniciou sua carreira como autora e ilustradora, publicando histórias sem texto verbal, isto é, 
contadas apenas por imagens. Seu primeiro livro foi lançado pela Ática, em 1980, Cabra-cega, 

http://www1.uol.com.br/crianca/fabulas/noflash/raposa


 

inaugurando a coleção Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil - 
FNLlJ. 

Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios, entre eles contam o Jabuti 
de ―Melhor Ilustração‖ - Trucks (Ática, 1991), A bruxa Zelda e os 80 docinhos (1986) e Anjinho 
(1998) - setes láureas concedidas pela FNLlJ e o Prêmio APCA pelo conjunto de sua obra. 

 
http://caracal.imaginaria.cam/autografas/evafurnari/index.html 

 
A finalidade do texto é: 

(A) apresentar dados sobre vendas de livros. 
(B) divulgar os livros de uma autora. 
(C) informar sobre a vida de uma autora. 
(D) instruir sobre o manuseio de livros. 

 

 
7. (EF15LP01) 

Leia o texto abaixo. 

 

O autor desses quadrinhos pretendeu chamar a atenção para a: 
(A) necessidade de preservar as árvores. 
(B) poesia ―Canção do exílio‖, que fala da terra. 
(C) vida de passarinho solitário. 
(D) volta o sabiá para sua casa. 

 
 

8. (EF15LP01) 
 

Leia o texto abaixo.  
A Raposa e o Cancão 

 

Passara a manhã chovendo, e o Cancão todo molhado, sem poder voar, estava 
tristemente pousado à beira de uma estrada. Veio a raposa e levou-o na boca para os filhinhos. 
Mas o caminho era longo e o sol ardente. Mestre Cancão enxugou e começou a cuidar do meio 
de escapar à raposa. Passam perto de um povoado. Uns meninos que brincavam começam a 
dirigir desaforos à astuciosa caçadora. Vai o Cancão e fala: 

— Comadre raposa, isto é um desaforo! Eu se fosse você não agüentava! Passava uma 
descompostura!... 

A raposa abre a boca num impropério terrível contra a criançada. O Cancão voa, pousa 
triunfantemente num galho e ajuda a vaiá-la... 

 
CASCUDO, Luís Câmara. Contos tradicionais do Brasil. 16ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2001. 

 

No final da história, a raposa foi: 
(A) corajosa. 
(B) cuidadosa. 
(C) esperta. 
(D) ingênua. 

http://caracal.imaginaria.cam/autografas/evafurnari/index.html


 

 
 

 

9. (EF15LP01) 

 
Leia o texto abaixo. 

 

 

Ao compararmos os dois convites notamos que são diferentes porque: 
(A) os dois pertencem ao mundo real. 
(B) os dois pertencem ao mundo imaginário. 
(C) apenas o primeiro convite pertence ao mundo real. 
(D) os dois têm as mesmas informações para os convidados. 

 
 

10. (EF15LP01) 
 

Leia o texto abaixo.  
A Costureira das Fadas 

(Fragmento) 

Depois do jantar, o príncipe levou Narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma 
aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais! Ela mesma tecia a 
fazenda, ela mesma inventava as modas. 

– Dona Aranha – disse o príncipe – quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais 
bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. 

 
 
 



 

Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por seis aranhinhas 
muito espertas, principiou a tomar as medidas. Depois teceu depressa, depressa, uma fazenda 
cor-de-rosa com estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu 
também peças de fita e peças de renda e de entremeio — até carretéis de linha de seda 
fabricou. 

 
MONTEIRO LOBATO, José Bento. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 1973. 

 

―— Dona Aranha — disse o príncipe — quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais 
bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte.‖ 

 

A expressão vê-la (ℓ. 9) se refere à: 
(A) Fada. 
(B) Cinderela. 
(C) Dona Aranha. 
(D) Narizinho. 

 
 

11. (EF15LP14) 

 

(SAEPE). Leia o texto abaixo. 
 

 
 

A palavra AHÁÁ!!, no último quadrinho, está escrita com letras maiores: 
(A) porque a palavra é sem sentido. 
(B) para enfatizar a reação de satisfação da mulher. 
(C) porque a palavra é pequena. 
(D) para enfatizar a reação de desespero do homem 

 

12. (EF15LP01) 
 

Leia o texto abaixo. 
LIÇÕES EM CASA 

 

Você já notou que muitos bichos preferem ficar em turma? Vivendo em grupo, os mais 
velhos protegem os mais novos. E os filhotes aprendem a encarar a vida na mata observando os 



 

adultos. 
Com os humanos acontece a mesma coisa. Rodeado pelos familiares, nos sentimos 

protegidos. 
Deles recebemos carinho, cuidados e aprendemos uma porção de coisas. 

 
In: Revista Recreio. Garota Atômica. Ano 05-10/03/05- n° 261 

 

O texto tem a finalidade de: 
(A) ensinar uma brincadeira. 
(B) divertir o leitor. 
(C) fazer um convite. 
(D) informar sobre alguns hábitos. 



 

 

2ª ETAPA EJA 

 
 

1. (EF04MA20) 

 
 

 

MATEMÁTICA 

 

 

(Portal MEC). João participou de um campeonato de judô na categoria juvenil, pesando 
45,350kg. Cinco meses depois estava 3,150kg mais pesado e precisou mudar de categoria. 
Quanto ele estava pesando nesse período? 

(A) 14,250kg 
(B) 40,850kg 
(C) 48,500kg 
(D) 76,450kg 

 
 

2. (EF04MA22) 

 
(Portal MEC). Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo Fantasia, com palhaços, 
mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9 
horas e meia. A que horas o circo fechará? 

(A) 16h30 

(B) 17h30 

(C) 17h45 

(D) 18h30 

 
3. (EF04MA27) 

 

(Portal MEC). O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D no 
campeonato de futebol da escola. 

 

De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C conquistou? 
(A) 50 
(B) 40 
(C) 35 
(D) 30 

 



 

 

4. (EF04MA22) 
 

(Portal MEC). Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Que 
fração da hora corresponde a 35 minutos? 

(A)  
  

(B)  
   

(C)  
   

(D)  
   

 

 

5. (EF04MA08) 
 

(Portal MEC). A figura abaixo mostra um teatro onde as cadeiras da plateia são numeradas de 1 
a 25. 

 

Mara recebeu um ingresso de presente que dizia o seguinte: 

 

 
 

Qual é a cadeira de Mara? 
(A) 12 

(B) 13 

(C) 22 

(D) 23 

 

6. (EF04MA01) 

 

Um garoto completou 19670 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto por 
(A) 1 unidade de milhar, 9 dezenas , 6 unidades de centenas e 70 unidades 

(B) 1 dezena de milhar, 9 unidade de milhar 6 centenas e 7 dezenas. 

(C) 1 unidade de milhar, 90 unidades de milhar e 7 dezenas. 

(D) 1 dezena de milhar, 9 unidades de milhar 67dezena. 



 

 

7. (EF04MA01) 

 

A professora de João pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma: 

4 x 10,000 + 0 + 3 x 100 + 5 x 10 

Qual foi o número pedido? 
(A) 40350 

(B) 43051 

(C) 50342 

(D) 53043 

 
 

8. (EF05MA16) 

 

(Portal MEC). Observe o bumbo que Beto gosta de tocar. Ele tem a forma de um cilindro. 

 

 
Qual é o molde do cilindro? 

 

 
 
 

9. (EF04MA20) 

 
Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros, para servir refrigerantes, em sua festa de 
aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante? 

(A) 3 

(B) 5 

(C) 7 

(D) 9 



 

 

10. (EF04MA20) 

 

Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes 
teremos quantos gramas? 

(A) 59 

(B) 64 

(C) 245 

(D) 295 

 
 

11. (EF05MA17) 

 

(Portal MEC). Chegando a uma cidade, Fabiano visitou a igreja local. De lá, ele se dirigiu à 
pracinha, visitando em seguida o museu e o teatro, retornando finalmente para a igreja. Ao fazer 
o mapa do seu percurso, Fabiano descobriu que formava um quadrilátero com dois lados 
paralelos e quatro ângulos diferentes. 

 

 
O quadrilátero que representa o percurso de Fabiano é um 

(A) quadrado. 

(B) losango. 

(C) trapézio. 

(D) retângulo. 

 
 

12. (EF04MA01) 

 
Um número é decomposto em 

 
10 x 1000 + 3 x 1 +3 x 100 + 4 x 10 + 1 x 2 

 
Esse número corresponde a 

(A) 13400 
(B) 3402 
(C) 13342 
(D) 13412 



 

 
 

 

2ª ETAPA EJA 
 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

 
1. (EF03CI10) 

Qual dos objetos abaixo é produzido a partir de rochas ou minerais? 

 

 
 
 

2. (EF03CI10) 

A imagem abaixo mostra um local de extração de calcário. 

 

 
 
Essa imagem mostra que 

(A) a extração de calcário aumenta o número de árvores. 
(B) a extração de calcário não altera o ambiente. 
(C) a extração de calcário altera o ambiente. 
(D) a extração de calcário preserva o ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

3. (EF03CI10) 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). O esquema abaixo representa a composição da rocha granito. 

 

 

 

Com base nessa representação, podemos afirmar que: 

(A) o cristal de quartzo é composto de granito, feldspato e mica. 
(B) o feldspato é composto de granito, cristais de quartzo e mica. 
(C) o granito é composto de cristais de quartzo, feldspato e mica. 
(D) a mica é composta de granito, cristais de quartzo e feldspato. 

 
 

4. (EF03CI10) 

 

Ainda com base na mesma figura da questão 3, podemos afirmar que: 
(A) as rochas são feitas de minerais. 
(B) os minerais são feitos de rochas. 
(C) as pedras são feitas de rochas. 
(D) as pedras são feitas de rochas e minerais. 

 
 

5. (EF03CI07) 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). A figura ilustra as camadas que compõem a estrutura do 
nosso planeta. 

 

 

O número um (1) corresponde: 
(A) ao núcleo líquido da Terra. 
(B) ao núcleo sólido da Terra. 
(C) ao manto terrestre. 
(D) à crosta terrestre. 

 
 
 



 

 
 

6. (EF03CI07) 

A imagem abaixo mostra o vulcão Kilauea, no Havaí. 

 

 
 
Em que camada da Terra se origina a lava que escapa pelos vulcões? 

(A) Do núcleo 
(B) Das placas tectônicas 
(C) Do manto 
(D) Da crosta 

 

 

7. (EF03CI10) 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). As figuras abaixo apresentam 4 amostras de rochas e 
minerais. 

 

 

 

Qual das amostras é um exemplo de rocha sedimentar? 
(A) Quartzo 
(B) Calcário 
(C) Obsidiana 
(D) Calcita 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

8. (EF03CI10) 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). O conglomerado mostrado abaixo é uma rocha sedimentar. 

 

 
 

O conglomerado é formado 
(A) por fragmentos de outras rochas. 
(B) pelo resfriamento de lava vulcânica. 
(C) pela pressão do manto na crosta. 
(D) pelo movimento das placas tectônicas. 



 

 

 

2ª ETAPA EJA 

GEOGRAFIA 
 

 
A paisagem pode ser constituída por uma grande variedade de elementos. Observe a imagem: 

 

 

1. (EF04GE11) 

 
Qual elemento natural possível de se observar na imagem? 

 

(A) Árvores 

(B) Carros 

(C) Avião 

(D) Prédios 

 

2. (EF04GE11) 

 

Qual elemento construído pelo homem é possível observar na imagem? 

(A) Nuvens 

(B) Caminhão 

(C) Árvores 

(D) Grama 

 

3. (EF04GE11) 

 

Assinale V para VERDADEIRO e F para FALSO 

(   ) A imagem representa uma paisagem urbana; 
 

(   ) A imagem possui apenas elementos naturais; 

(   ) A imagem é composta por elementos naturais e elementos produzidos pelo 
homem;  

 



 

 

 

 

(   ) Com o passar dos anos é possível ter mais elementos produzidos pelo homem; 
 
 

Observe o mapa a baixo: 

 

 
 

 

4. (EF04GE10) 

 

As siglas PA, AM e AC correspondem a quais estados as região norte? 

(A) PARANÁ, MANAUS e ACRE. 

(B) PARÁ, AMAZONAS e ACRE. 

(C) PORTO ALEGRE, AMAPA e ACRE. 

(D) PARAIBA, AMAPA e ACRE. 

 
5. (EF04GE10) 

 

Quais estados pertencem a região sul? 

(A) Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

(B) Paraíba, São Paulo e Rio Grande do Sul. 

(C) Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

(D) Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. 

 
6. (EF04GE10) 

 

Qual o maior estado da região norte? 

(A) AMAPÁ 

(B) PARÁ 

(C) AMAZONAS 

(D) BAHIA 



 

 

 
 

2ª ETAPA EJA 

HISTORIA 

 
 

1. (EF03HI06) 

 
Leia com atenção o texto abaixo: 

 
Se essa rua fosse minha 

 
Se essa rua fosse minha 
Eu mandava ladrilhar 
Com pedrinhas de brilhantes 
Para o meu amor passar 

 
A frase que está de acordo com o texto é: 

 
a) Eu mandava asfaltar 
b) Eu mandava lajotar 
c) Eu mandava ladrilhar 

 

2. (EF03HI06) 

 
Marque com um X a que o texto se refere: 

 
a) A uma cidade 
b) A uma vila 
c) A uma rua 

 

 

3. (EF03HI06) 

 
Leia e responda: 
 
Primeiro cuidado: só atravessar a rua na faixa de pedestres! Segundo cuidado: olhar para 
os dois lados antes de atravessar a rua! Terceiro cuidado: só atravessar se não vier carro 
de nenhum dos lados! 
Essas frases você já deve ter ouvido muito. Trânsito é mesmo uma coisa séria. Quando 
você estiver caminhando pela cidade, atenção máxima! O mundo está cheio de motoristas 
loucos e selvagens, que acham que as ruas são pistas de fórmula 1. 

 
a) Em sua opinião, o que pode acontecer quando os sinais de trânsito não são respeitados? 
R.: 

 

4. (EF03HI05) 

 
O dia 15 de agosto é um importante feriado histórico do estado do Pará. O que é comemorado 
nesta data? 

 
 
 
 



 

 
 

(A) ADESÃO DO PARÀ. 

(B) CHEGADA DOS PORTUGUESES NO BRASIL. 
(C) PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA. 
(D) BELÉM FICOU CONHECIDA COMO CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ. 

 

5. (EF04HI02) 

 

Sobre os povos nômades coloque V para (VERDADEIRO) e F para (FALSO):  
(   ) Povos que não têm habitação fixa; 
(   ) Se deslocam em busca de família; 
(   ) Vivem de caça, pesca e coleta de alimentos; 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. (EF15LP15) 
 

Leia o texto 
abaixo. 

 

 
A Costureira das Fadas 

 

Depois do jantar, o príncipe levou Narizinho à casa da melhor costureira do reino. Era uma 
aranha de Paris, que sabia fazer vestidos lindos, lindos até não poder mais! Ela mesma tecia a 
fazenda, ela mesma inventava as modas. 

– Dona Aranha – disse o príncipe – quero que faça para esta ilustre dama o vestido mais 
bonito do mundo. Vou dar uma grande festa em sua honra e quero vê-la deslumbrar a corte. 

Disse e retirou-se. Dona Aranha tomou da fita métrica e, ajudada por seis aranhinhas 
muito espertas, principiou a tomar as medidas. Depois teceu depressa, depressa, uma fazenda 
cor-de-rosa com estrelinhas douradas, a coisa mais linda que se possa imaginar. Teceu 
também peças de fita e peças de renda e de entremeio — até carretéis de linha de seda 
fabricou. 

MONTEIRO LOBATO, José Bento. Reinações de Narizinho. São Paulo: Brasiliense, 
1973. 

 
O príncipe quer dar um vestido para Narizinho porque: 

(A) ela deseja ter um vestido de baile. 
(B) o príncipe vai se casar com Narizinho. 
(C) ela deseja um vestido cor-de-rosa. 
(D) o príncipe fará uma festa para Narizinho. 

 
 

2. (EF35LP21) 
 

Leia o texto abaixo.  
Poluição do solo 

 
É na camada mais externa da superfície terrestre, chamada solo, que se desenvolvem os 

vegetais. Quando o solo é contaminado, tanto os cursos subterrâneos de água como as plantas 
podem ser envenenadas. 

Os principais poluentes do solo são os produtos químicos usados na agricultura. Eles 
servem para destruir pragas e ervas daninhas, mas também causam sérios estragos 
ambientais. 

O lixo produzido pelas fábricas e residências também pode poluir o solo. Baterias e pilhas 
jogadas no lixo, por exemplo, liberam líquidos tóxicos e corrosivos. Nos aterros, onde o lixo das 
cidades é despejado, a decomposição da matéria orgânica gera um líquido escuro e de mau 
cheiro chamado chorume, que penetra no solo e contamina mesmo os cursos de água que 
passam bem abaixo da superfície. 

{...} 
Almanaque Recreio. São Paulo: Abril. Almanaques CDD_056-9. 2003. 

 

No  trecho  ― É  na  camada  mais  externa  da  superfície  terrestre‖  (ℓ.1),  a  expressão  sublinhada 
indica: 
 

(A) causa. 
(B) finalidade. 
(C) lugar. 



 

(D) tempo 

 

3. (EF35LP01) 
 

Leia o texto abaixo.  
Continho 

 

Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho. Na soalheira danada de meio-dia, ele 
estava sentado na poeira do caminho, imaginando bobagem, quando passou um vigário a 
cavalo. 

— Você, aí, menino, para onde vai essa estrada? 
— Ela não vai não: nós é que vamos nela. 
— Engraçadinho duma figa! Como você se chama? 
— Eu não me chamo, não, os outros é que me chamam de Zé. 

 
MENDES CAMPOS, Paulo, Para gostar de ler - Crônicas. São Paulo: Ática, 1996, v. 1 p. 76. 

 

Há traço de humor no trecho: 
(A) ―Era uma vez um menino triste, magro‖. (ℓ. 1) 
(B) ―ele estava sentado na poeira do caminho‖. (ℓ. 3) 
(C) ―quando passou um vigário‖. (ℓ. 4) 
(D) ―Ela não vai não: nós é que vamos nela‖. (ℓ. 7) 

 
 

4. . (EF35LP23) 
 

Leia o texto abaixo.  
O que disse o passarinho 

 

Um passarinho me contou 
que o elefante brigou 
com a formiga só porque 
enquanto dançavam (segundo ele) 
ela pisou no pé dele! 
Um passarinho me contou 
que o jacaré se engasgou 
e teve de cuspi-lo inteirinho 
quando tentou engolir, 
imaginem só, um porco-espinho! 

 

Um passarinho me contou 
que o namoro do tatu e a tartaruga 
deu num casamento de fazer dó: 
cada qual ficou morando em sua casca 
em vez de morar numa casca só. 

 

Um passarinho me contou 
que a ostra é muito fechada, 
que a cobra é muito enrolada 
que a arara é uma cabeça oca, 
e que o leão-marinho e a foca... 

 

Xô xô, passarinho, chega de fofoca! 



 

PAES, José Paulo. O que disse o passarinho. In:  .Um passarinho me contou. São Paulo: Editora Ática, 1996. 

 
A  pontuação  usada  no final  do  verso  ―e que o  leão-marinho  e  a foca...‖  (ℓ.  20)  sugere que o 
passarinho 

 

(A) está cansado. 
(B) está confuso. 
(C) não tem mais fofocas para contar. 
(D) ainda tem fofocas para contar 

 
 

5. (EF12LP04) 
 

Leia o texto abaixo. 

 
Lorelai: 

 
Carta 

Era tão bom quando eu morava lá na roça. A casa tinha um quintal com milhões de coisas, 
tinha até um galinheiro. Eu conversava com tudo quanto era galinha, cachorro, gato, lagartixa, 
eu conversava com tanta gente que você nem imagina, Lorelai. Tinha árvore para subir, rio 
passando no fundo, tinha cada esconderijo tão bom que a gente podia ficar escondida a vida 
toda que ninguém achava. Meu pai e minha mãe viviam rindo, andavam de mão dada, era uma 
coisa muito legal da gente ver. Agora, tá tudo diferente: eles vivem de cara fechada, brigam à 
toa, discutem por qualquer coisa. E depois, toca todo mundo a ficar emburrando. Outro dia eu 
perguntei: o que é que tá acontecendo que toda hora tem briga? Sabe o que é que eles falaram? 
Que não era assunto para criança. E o pior é que esse negócio de emburramento em casa me 
dá uma aflição danada. Eu queria tanto achar um jeito de não dar mais bola pra briga e pra cara 
amarrada. Será que você não acha um jeito pra mim? 

Um beijo da Raquel. 
(...) 

 
NUNES, Lygia Bojunga. A Bolsa Amarela – 31ª ed. Rio de Janeiro: Agir, 1998. 

 

Em ― Agora tá tudo diferente:‖ (ℓ. 11), a palavra destacada é um exemplo de linguagem 
(A) ensinada na escola. 
(B) estudada nas gramáticas. 
(C) encontrada nos livros técnicos. 
(D) empregada com colegas 

 

. 

6. . (EF15LP14) 

 
Leia o texto abaixo. 



 

 
 

No 3º quadrinho, a expressão do personagem e sua fala "AHHH!" indica que ele ficou: 
(A) acanhado. 
(B) aterrorizado. 
(C) decepcionado. 
(D) estressado. 

 
 

7. (EF15LP15) 
 

Leia o texto abaixo. 
O hábito da leitura 

 

― A criança é o pai do homem‖. A frase, do poeta inglês William Wordsworth, ensina que o 
adulto conserva e amplia qualidades e defeitos que adquiriu quando criança. Tudo que se torna 
um hábito dificilmente é deixado. Assim, a leitura poderia ser uma mania prazerosa, um 
passatempo. 

Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias 
pessoas, e adquirir muitas experiências enquanto lê um livro, jornal, gibi, revista, cartazes de rua 
e até bula de remédio. Dia 25 de janeiro foi o dia do Carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias 
notícias, intimações, saudades, respostas, mas tudo isso só existe por causa do hábito da 
leitura. E aí, vamos participar de um projeto de leitura? 

 
CORREIO BRAZILIENSE, Brasília, 31 de janeiro de 2004, p. 7. 

 
No trecho ― Ele leva ao mundo inteiro‖ ( . 12), a palavra sublinhada refere-se ao: 

 

(A) carteiro. 
(B) jornal. 
(C) livro. 
(D) poeta 

 
8. (EF35LP04) 

 

Leia o texto abaixo. 
Pepita a piaba 

Lá no fundo do rio, vivia Pepita: uma piaba miudinha. 
Mas Pepita não gostava de ser assim. 
Ela queria ser grande... bem grandona... 
Tomou pílulas de vitamina... Fez ginástica de peixe... Mas 
nada... Continuava miudinha. 
– O que é isso? Uma rede? 
Uma rede no rio! Os pescadores! 

Ai, ai, ai... Foi um corre-corre... Foi um nada-nada...  

Mas... muitos peixes ficaram presos na rede. 
 
 



 

E Pepita? 
Pepita escapuliu... Ela nadou, nadou pra bem longe dali! 

CONTIJO, Solange A. Fonseca. Pepita a piaba. Belo Horizonte: Miguilim, s.d. 

 
No trecho ―Lá no fundo do rio, vivia Pepita‖ (l. 1), a expressão sublinhada dá idéia de: 

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

 
 

9. (EF03LP07) 
 

Leia o texto abaixo.  
Feias, sujas e imbatíveis 

(fragmento) 
 

As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos, sobrevivem tanto no deserto 
como nos pólos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar? 

Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e 
achar que essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único 
detalhe: as baratas. Assim como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. 
Aproveitam a aceleração de seus processos bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, 
claro, para passearem livremente por todos os cômodos de nossas casas. 

Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, ao acordar 
durante a noite para beber água ou ir ao banheiro, são três vezes maiores. 

 
Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, Nº 151, Fev. 2004, p.26. 

 
No trecho ―Vai encarar?‖ (ℓ. 2), o ponto de interrogação tem o efeito de: 

(A) apresentar. 
(B) avisar. 
(C) desafiar. 
(D) questionar. 

 
 

10. (EF35LP26) 
 
Leia o texto abaixo. 

TELEVISÃO 
 

Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. 
Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à 

televisão. 
O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. 
Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas 

telenovelas. 
Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. 
Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com 

meus amigos e amigas. 
Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma 

porque ninguém pode comer uma imagem. 
Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos. 
Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela. 



 

PAES, J. P. Televisão. In: Vejam como eu sei escrever.1. ed. São Paulo, Ática, 2001, p. 26-27. 

 
O trecho em que se percebe que o narrador é uma criança é: 

 
(A) ―Bicho  imitando  gente  é  muito  mais  engraçado  do  que  gente  imitando  gente,  como  nas 

telenovelas.‖ 
(B) ―Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade...‖ 
(C)  ―Quando  os  adultos  não  querem  ser incomodados,  mandam  as  crianças  ir  assistir  à 

televisão.‖ 
(D)  ―Também  os  doces  que  aparecem  anunciados  na  televisão  não  têm  gosto  de  coisa 

alguma...‖ 

 

11. (EF35LP21) 

 

 
 
 

(A) uma opinião da dona sobre a sua boneca. 
(B) um comentário das amigas da dona da boneca. 
(C) um desejo da dona de Guilhermina. 
(D) um fato acontecido com a boneca e a sua dona. 



 

12. (EF35LP21) 
 

 

(A) paciência. 
(B)pena. 
(C) raiva. 
(D) solidão. 



 

3º ETAPA/EJA  

MATEMÁTICA 
 
 

1. (EF06MA09)- 

Um pedreiro construiu de uma parede em um dia e      do total da parede, no dia seguinte. A fração 
que representa o total da parede construída nesses dois dias é igual a: 

 

17 9 
(A) (B) (C)    (D) 

18 10 
 

 

2. (EF06MA13) 

 
Observe a pirâmide: 

 

 

O percentual total que representa a renda mensal inferior a R$ 2.034,00 é igual a: 
(A) 14%. 
(B) 25%. 
(C) 36%. 
(D) 66%. 

 

 

3. (EF07MA12) 

 
 

Observe a operação indicada a seguir:  
6,28 × 2,5 × 3 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao resultado correto dessa operação. 
(A) 7,636 
(B) 47,1 
(C) 76,36 
(D) 471 



 

4. (EF06MA06) 

Júlia toma dois medicamentos que seu médico receitou. Um de 6h em 6h e o outro de 8h em 8 
horas. Sabendo que Júlia tomou os dois remédios às 6 horas da manhã, o horário em que ela 
irá tomar os dois medicamentos, juntos, novamente será às: 
 

(A) 18 horas do mesmo dia. 

(B) 22 horas do mesmo dia. 
(C)6 horas do dia seguinte. 
(D) 9 horas do dia seguinte. 

 

5. (EF02MA14) 

 
Observe a figura a seguir: 

 
 

A alternativa que apresenta a planificação dessa pirâmide é: 

 
 

 
 

 
6. (EF07MA12) 

 

Observe a operação a seguir: 
 

 
O resultado dessa subtração é igual a::: 

(A) 13,3. 
(B) 12,2. 

(C) 11,1. 

(D) 11,8. 

 
13,1 ─ 1,3 



 

7. (EF06MA06) 

 
Simone possui duas fitas para enfeites, sendo uma vermelha de 60 cm e outra, verde, de 80 
cm. Sabe-se que as duas fitas foram cortadas em tamanhos iguais, na maior medida possível. 

Assinale a alternativa que apresenta a medida, em cm, de cada pedaço de fita. 
(A)  4 
(B)  5 
(C) 10 
(D)  20 

 
 

8. (EF03MA04) 

 
Uma confeitaria ofertou bandejas com trufas com os seguintes preços: 

 100 g de trufas à R$ 11,25. 
 250 g de trufas à R$ 25,30. 
 400 g de trufas à R$ 42,80. 

 
Uma pessoa comprou 4 bandejas de 100 g, 3 bandejas de 250 g e 2 bandejas de 400 g. 
Essa pessoa pagou por sua compra um total de: 

 
(A) R$ 177,40. 
(B) R$ 189,30. 
(C) R$ 195,60. 
(D) R$ 206,50. 

 

 

9. (EF06MA32) 

 
O gráfico a seguir apresenta a quantidade de doces que cada aluno de uma escola levará a 
uma festa. 

 
A diferença entre a quantidade de docinhos que Beatriz e André levarão é igual a: 

 
(A) 20. (B) 30. (C) 50. (D) 70. 



 

10. (EF06MA32) 

 

 

De acordo com o gráfico, a modalidade de maior preferência é: 
(A) vôlei 
(B) natação 
(C) futebol 
(D) atletismo 

 
 

11. (EF06MA03) 

 
A professora Sandra colocou uma operação no quadro e pediu para os estudantes descobrirem 
o valor que havia sido apagado. 

 

 

O valor é: 
(A) 132 
(B) 144 
(C) 264 
(D) 1302 



 

12. (EF06MA24) 
 

A medida da área dessa parede é:- 
(A) 4 cm2 
(B) 7 cm2 
(C) 11 cm2 
(D) 28 cm2 



 

 

3ª ETAPA 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
 

1. (EF05CI11) 

 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). A sucessão dos dias e noites que observamos aqui na 
Terra  acontece porque 

(A) a Terra se move em torno do Sol. 
(B) o Sol gira em torno de seu eixo. 
(C) a Terra gira em torno de seu eixo. 
(D) o Sol se move em torno da Terra. 

 
 

2. (EF05CI11/EF06CI14) 

 
(Projeto cientistas do amanhã - RJ). Vistos aqui da Terra, o Sol e a Lua parecem ter o mesmo 
tamanho. 

 

 
Isso acontece porque: 

(A) a atmosfera da Terra diminui a imagem que vemos do Sol. 
(B) o Sol é muito grande, mas está distante, enquanto a Lua é pequena e está próxima. 
(C) o Sol e a Lua são, de fato, do mesmo tamanho. 
(D) a atmosfera da Terra aumenta a imagem que vemos da Lua. 

 

 
3. (EF05CI11/EF06CI14) 

 

(Projeto  cientistas  do  amanhã - RJ). A figura a seguir representa um esquema de como 
medir a distância Terra ao Sol, conhecendo o seu diâmetro. 

 

 
 
É possível medir a distância entre a Terra e o Sol: 

(A) a partir de uma projeção da imagem do Sol sobre um anteparo. 
(B) usando um raio laser. 
(C) somente viajando até a lua. 
(D) utilizando um fio com o mesmo tamanho. 



 

4. (EF05CI11/EF06CI14) 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). O desenho a seguir mostra a Terra com parte de sua 
superfície iluminada pelo Sol. A seta indica o sentido do movimento de rotação do planeta. 

 

 
 

 
Observe os pontos 1, 2 e 3 em diferentes lugares da superfície terrestre. Para uma pessoa que 
está no ponto 1 

(A) é dia. 
(B) está anoitecendo. 
(C) é noite. 

(D) está amanhecendo. 
 
 

 

5. (EF05CI11/EF06CI14) 

 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). Observe o desenho da questão anterior e responda. A 
seta indica o sentido do movimento de rotação do planeta. 
 
Observe os pontos 1, 2 e 3 em diferentes lugares da superfície terrestre. Para uma pessoa que 
está no ponto 2: 

(A) é dia. 
(B) está anoitecendo. 
(C) é noite. 
(D) está amanhecendo. 



 

6. (EF05CI11/EF06CI14) 

 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). Observe a figura a seguir. 

 

 
 

Nesta foto, vemos um estudante que está 
(A) medindo a distância da Terra ao Sol. 
(B) marcando a sombra do Sol. 
(C) medindo a hora com a bússola. 
(D) alinhando o relógio solar com a direção norte-sul. 

 

 
7. (EF05CI11/EF06CI14) 

 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). É correto dizer que a Terra tem dois polos Norte e dois 
polos Sul porque: 

(A) só existem quatro pontos cardeais. 
(B) os polos sempre se movimentam. 
(C) existem polos geográficos e polos magnéticos. 
(D) a direção norte-sul não é a mesma em todos os lugares. 

 

 

8. (EF05CI11/EF06CI14) 

 

(Projeto cientistas do amanhã - RJ). Um aluno colocou uma haste de madeira, como mostrado 
na figura abaixo, e marcou o comprimento da sombra em diferentes horários. 

 

 

 

O comprimento da sombra mais próximo ao meio-dia é o indicado pela marcação:  

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 



 

3ª ETAPA  EJA   

GEOGRAFIA 

 
1. (EF06GE01) 

 

Enumere a segunda coluna a partir da primeira com base nos conceitos de paisagem 
natural e paisagem cultural: 
 

Coluna 01 

(1) Paisagem Natural 

(2) Paisagem Cultural 

 

Coluna 02 
(  ) Parque ambiental criado no espaço urbano de uma cidade  
(  ) Reserva ambiental em área rural 
(  ) Hotel fazenda reservado para o turismo 
(  ) Floresta equatorial não ocupada pelo homem ( ) A rua de uma cidade industrializada 

(  ) Área do espaço urbano dedicada à promoção de práticas culturais 

 

2. (EF06GE01) 

 
A paisagem reproduz a expressão de vários tempos, ou seja, o contexto histórico em que ela foi 
construída. Caracteriza-se pelos elementos que foram inseridos ao longo do tempo e que 
coexistem com os atuais. Construções, casas, prédios, armazéns, ruas praças e a distribuição 
deles no espaço compõem os elementos de uma paisagem e podem sofrer transformações ou 
permanecer inalterados. 

MARTINS, D. et al. Geografia sociedade e cotidiano: fundamentos. Volume 01, 3ª ed. São 
Paulo: escala educacional, 2013. p.27 

 

 

Diante dessa perspectiva, pode-se afirmar que: 

I. Toda paisagem resulta da transformação ocasionada pela ação humana. 

II. A paisagem expressa a história das práticas sociais e naturais. 

III. Os elementos de uma paisagem podem transformar-se ao longo do tempo. 

IV. A construção do espaço geográfico corresponde a uma transformação das 
paisagens.  
 
Estão corretas as afirmativas: 

a) I e II 

b) II e III 

c) II, III e IV 

d) I, III e IV 

e) Todas estão corretas. 

 

 

3. (EF06GE01) 

 
A paisagem resguarda em si uma combinação de elementos do presente e do passado. Mais do 
que uma expressão puramente visual, muitas vezes ela resulta de uma interação entre o ser 
humano e o ambiente, podendo alcançar um aspecto até mesmo emocional. 

Nesse sentido, podemos considerar a paisagem cultural como: 

a) instrumento mecânico de percepção da realidade. 



 

b) produtora de discursos individualmente percebidos. 

c) reflexo direto da compreensão humana. 

d) resultado dos significados subjetivos. 

e) reprodução visual das atividades afetivas sociais. 

 

 

4. (EF06GE01) 

 

“A paisagem existe, através de suas formas, criadas em momentos históricos diferentes, porém 

coexistindo no momento atual”. 
 
(SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: técnica e tempo: razão e emoção. 2ª ed. São Paulo: Hucitec, 
1997, p. 84). 

 

A partir da afirmativa do autor acima citado, é correto afirmar: 

 
a) Espaço e paisagem se diferenciam porque o espaço é uma produção social, enquanto na 
paisagem predominam os elementos da dinâmica natural. 
b) Na paisagem podemos observar elementos naturais e culturais, bem como formas novas e 
antigas, que nos revelam sucessivos passados. 
c) A paisagem é forma estática, por isso jamais pode revelar as relações sociais do passado que 
produziram as formas geográficas do presente. 
d) A paisagem tem significado apenas panorâmico, pois é destituída de conteúdo social, o que 
nos permite contemplar as formas, mas jamais analisar a sua essência. 
e) A paisagem assim como o território são delimitados pelo alcance visual de quem os observa; 
são, portanto, espaços delimitados pelas relações de poder, cuja escala varia conforme a 
posição do observador. 

 

5. (EF06GE01) 

 

1. Assinale a opção incorreta em relação as características da Paisagem: 

a) A Paisagem é tudo o que os nossos olhos veem de um determinado local. 

b) As paisagens mudam. 

c) As paisagens podem ser bonitas ou feias. 

d) As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar. 

 
 

6. (EF06GE01) 

 
A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza como a vegetação, o 
relevo e a hidrografia é chamada de paisagem natural. 
 

Assinale a alternativa abaixo que contenha apenas paisagens naturais: 

a) floresta, conjunto de montanhas e avenida 

b) rodovia, edifícios e represa 

c) geleira, floresta e conjunto de montanhas. 

d) hidrelétrica, cidade e lago. 



 

3ª ETAPA EJA 

HISTÓRIA 
 

1. (EF06HI12) 

 
Os gregos da antiguidade acreditavam em vários deuses. Sobre os deuses gregos podemos 
destacar que: 
 

A) eles tinham a forma de animais. 
B) os deuses gregos tinham características humanas e sentiam raiva, ciúmes e outras 

emoções. A única coisa que os diferenciava dos seres humanos era a imortalidade. 
C) os deuses gregos não tinham sentimentos e somente castigavam seu povo. 
D) os deuses gregos não exerciam influência sobre a vida dos seres humanos. 

 
 

2. (EF06HI10) 

 

Na Grécia Antiga tinham costumes e crenças que fascinam muita gente até os dias atuais, onde 
podemos destacar: 
 

A) a Mitologia, as Olimpíadas e os Heróis. 
B) o Cristianismo, o Paganismo e a Mitologia. 

C) as Guerras, o Modernismo e o Teatro. 

D) os Heróis, o Budismo e o Ateísmo. 
 

3. (EF06HI10) 

 

A educação das cidades-estados de Atenas e Esparta era distinta. Comparando-se a educação 
ateniense com a espartana, conclui-se que: 
 

A) Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto os 
espartanos, o militarismo. 

B) As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas mulheres se destacassem 
na sociedade. 

C)  Em Atenas desenvolveu-se o laconismo e em Esparta a xenofobia. 
D)  Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da cidadania. 

 

4. (EF06HI10) 

 
Uma das principais cidades-estados da Grécia Antiga foi Esparta. Qual das alternativas abaixo 
apresenta características de Esparta? 
 

A) Esparta foi uma cidade-estado que se dedicou muito no desenvolvimento intelectual e 
artístico dos seus cidadãos. 

B) Fundada pelos Dórios, Esparta era uma cidade-estado militarista e com uma sociedade 
estamental (pouca mobilidade social). 

C) Esparta foi uma cidade pacífica, sendo que não se envolveu em nenhuma guerra em toda 
sua História. 

D) Esparta foi fundada pelos jônios e teve no comércio marítimo e na indústria suas principais 
atividades econômicas. 

 

 

 

 



 

5. (EF06HI10) 

 

Atenas foi uma importante cidade-estado grega na antiguidade. Qual das alternativas abaixo 
aponta características importantes da sociedade ateniense? 
 

A) Atenas foi uma cidade exclusivamente voltada para a guerra. 

B) Em Atenas todas as pessoas podiam participar da democracia, inclusive escravos, 
mulheres e crianças. 

C) Os atenienses valorizavam muito a democracia, as manifestações artísticas e a Filosofia. 
D) Atenas possuía uma sociedade igualitária, ou seja, não havia classes sociais e todos 

viviam com o mesmo padrão de renda. 
 
 

6. (EF06HI10) 

Sobre as Olimpíadas da Grécia Antiga é correto afirmar que: 
 

A)  as modalidades femininas, apesar de menos apreciadas, alternavam-se às modalidades 
masculinas e eram consagradas às deusas Afrodite e Atena. 

B)  foram estabelecidas por Péricles no século V a.C. para celebrar o esplendor da cultura e da 
sociedade atenienses. 

C)  além dos gregos, eram convidados atletas representantes de povos aliados, como fenícios e 
etruscos. 

D) participavam dos jogos olímpicos os cidadãos das diversas cidades-estados gregas, que 
decretavam tréguas para permitir a sua realização. 
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4ª ETAPA/EJA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

1. (EF69LP11) 

 
Leia o texto abaixo: 

 
Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da fraude de 

medicamentos 
 

É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens, mulheres e 
crianças doentes — presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar a saúde perdida. A 
máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas de narcotraficantes. 
Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo 
adentro. Às vítimas dos que falsificam remédios não é dada oportunidade de escolha. Para o 
doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma o que o médico lhe receitou ou passará a 
correr risco de piorar ou até morrer. Nunca como hoje os brasileiros entraram numa farmácia 
com tanta reserva. 

 
PASTORE, Karina. O Paraíso dos Remédios Falsificados. Veja, nº 27. São Paulo: Abril, 8 jul. 1998, p. 40-41. 

 

Segundo a autora, ― um dos piores crimes que se podem cometer‖ é: 
(A) a venda de narcóticos. 
(B) a falsificação dos remédios. 
(C) a receita de remédios falsos. 
(D) a venda abusiva de remédios. 

 
 

2. (EF69LP11) 

 
Leia o texto abaixo: 

Realidade com muita fantasia 
 

Nascido em 1937, o gaúcho Moacyr Scliar é um homem versátil: médico e escritor, 
igualmente atuante nas duas áreas. Dono de uma obra literária extensa, é ainda um biógrafo 
de mão cheia e colaborador assíduo de diversos jornais brasileiros. Seus livros para jovens e 
adultos são sucesso de público e de crítica e alguns já foram publicados no exterior. 

Muito atento às situações-limite que desagradam à vida humana, Scliar combina em 
seus textos indícios de uma realidade bastante concreta com cenas absolutamente 
fantásticas. A convivência entre realismo e fantasia é harmoniosa e dela nascem os 
desfechos surpreendentes das histórias. 

Em sua obra, são freqüentes questões de identidade judaica, do cotidiano da medicina  
e  do mundo  da mídia,  como,  por  exemplo,  acontece no  conto  ―O dia  em  que matamos 
James Cagney‖. 

Para Gostar de Ler, volume 27. Histórias sobre Ética. Ática, 1999. 

 
A expressão sublinhada em ―é ainda um biógrafo de mão cheia‖ (ℓ. 2) e (ℓ. 3) significa que 
Scliar é: 

(A) crítico e detalhista. 



 

 

(B) criativo e inconseqüente. 
(C) habilidoso e talentoso. 
(D) inteligente e ultrapassado. 

 
 

3. (EF67LP28) 

 
O texto conta a história de um homem que ― entrou pelo cano‖. 
 

O Homem que entrou pelo cano 
 

Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava-o a estreiteza do tubo. 
Depois se acostumou. E, com a água, foi seguindo. Andou quilômetros. Aqui e ali ouvia 
barulhos familiares. Vez ou outra um desvio, era uma seção que terminava em torneira. 

Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por dentro não era 
interessante. 

No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Então per- cebeu 
que as engrenagens giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água 
límpida. E a cara da menina aparecia redonda e grande, a olhá-lo interessada. Ela gritou: 
―Mamãe, tem um homem dentro da pia‖. 

Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o tampão e ele 
desceu pelo esgoto. 

BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras Proibidas. São Paulo: Global, 1988, p. 
89. 

 
O conto cria uma expectativa no leitor pela situação incomum criada pelo enredo. O 
resultado não foi o esperado porque: 

 
(A) a menina agiu como se fosse um fato normal. 
(B) o homem demonstrou pouco interesse em sair do cano. 
(C) as engrenagens da tubulação não funcionaram. 
(D) a mãe não manifestou nenhum interesse pelo fato. 

 

 

4. (EF07LP01) 
 

Leia o texto abaixo: 
O ouro da biotecnologia 

 

Até os bebês sabem que o patrimônio natural do Brasil é imenso. Regiões como a 
Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica - ou o que restou dela - são invejadas no mundo 
todo por sua biodiversidade. Até mesmo ecossistemas como o do cerrado e o da caatinga 
têm mais riqueza de fauna e flora do que se costuma pensar. A quan- tidade de água doce, 
madeira, minérios e outros bens naturais é amplamente citada nas escolas, nos jornais e nas 
conversas. O problema é que tal exaltação ufanista (―Abençoado por Deus e bonito por 
natureza‖) é diretamente proporcional à desaten- ção e ao desconhecimento que ainda 
vigoram sobre essas riquezas. 

Estamos entrando numa era em que, muito mais do que nos tempos coloniais (quando 
pau-brasil, ouro, borracha etc. eram levados em estado bruto para a Europa), a exploração 
comercial da natureza deu um salto de intensidade e refinamento. Essa revolução tem um 
nome: biotecnologia. Com ela, a Amazônia, por exemplo, deixará em breve de ser uma 
enorme fonte ―potencial‖ de alimentos, cosméticos, remédios e outros subprodutos: ela o 
será de fato - e de forma sustentável. Outro exemplo: os créditos de carbono, que terão de 
ser comprados do Brasil por países que poluem 



 

 

mais do que podem, poderão significar forte entrada de divisas. 
Com sua pesquisa científica carente, idefinição quanto à legislação e dificul- dades 

nas questões de patenteamento, o Brasil não consegue transformar essa riqueza natural 
em riqueza financeira. Diversos produtos autóctones, como o cupuaçu, já foram registrados 
por estrangeiros - que nos obrigarão a pagar pelo uso de um bem original daqui, caso 
queiramos (e saibamos) produzir algo em escala com ele. Além disso, a biopirataria segue 
crescente. Até mesmo os índios deixam que plantas e animais sejam levados ilegalmente 
para o exterior, onde provavelmente serão ven- didos a peso de ouro. Resumo da questão: 
ou o Brasil acorda para a nova realidade econômica global, ou continuará perdendo 
dinheiro como fruta no chão. 

 
Uma frase que resume a idéia principal do texto é: 

 
(A) A amazônia deixará de ser fonte potencial de alimentos. 
(B) O Brasil não transforma riqueza natural em financeira. 
(C) Os Índios deixam animais e plantas serem levados. 
(D) Os estrangeiros registraram diversos produtos. 

 

5. (EF69LP53) 
 

Leia o texto abaixo: 
As enchentes de minha infância 

 

Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda, mas eu 
invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão fundos para o rio. Como a 
casa dos Martins, como a casa dos Leão, que depois foi dos Medeiros, depois de nossa tia, casa 
com varanda fresquinha dando para o rio. 

Quando começavam as chuvas a gente ia toda manhã lá no quintal deles ver até onde 
chegara a enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos, 
depois às bananeiras, vinham subindo o quintal, entravam pelo porão. Mais de uma vez, no meio 
da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo. 

Então vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela faina de 
arrumar camas nas salas, aquela intimidade improvisada e alegre. Parecia que as pessoas 
ficavam todas contentes, riam muito; como se fazia café e se tomava café tarde da noite! E às 
vezes o rio atravessava a rua, entrava pelo nosso porão, e me lembro que nós, os meninos, 
torcíamos para ele subir mais e mais. Sim, éramos a favor da enchente, ficávamos tristes de 
manhãzinha quando, mal saltando da cama, íamos correndo para ver que o rio baixara um palmo 
– aquilo era uma traição, uma fraqueza do Itapemirim. Às vezes chegava alguém a cavalo, dizia 
que lá, para cima do Castelo, tinha caído chuva muita, anunciava águas nas cabeceiras, então 
dormíamos sonhando que a enchente ia outra vez crescer, queríamos sempre que aquela fosse a 
maior de todas as enchentes. 

BRAGA, Rubem. Ai de ti, Copacabana. 3. ed.Rio de Janeiro: Editora do Autor, 1962. p. 157. 

 
A expressão que revela uma opinião sobre o fato ―... vinham todos dormir em nossa 
casa‖ (ℓ. 10), é: 
 

(A) ― Às vezes chegava alguém a cavalo...‖ 
(B) ― E às vezes o rio atravessava a rua...‖ 
(C) ― e se tomava café tarde da noite!‖ 
(D) ― Isso para nós era uma festa...‖ 



 

 

6. (EF67LP28) 

 
Leia o texto abaixo: 

 

 
 
A atitude de Romeu em relação a Dalila revela: 
 

(A) compaixão. 
(B) companheirismo. 
(C) insensibilidade. 
(D) revolta. 

 
 

7. (EF67LP28) 

 
Leia o texto abaixo: 

 

A antiga Roma ressurge em cada detalhe 
 

Dos 20.000 habitantes de Pompéia, só dois escaparam da fulminante erupção do 
vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 d.C. Varrida do mapa em horas, a cidade só foi 
encontrada em 1748, debaixo de 6 metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe salvou Pompéia 
dos conquistadores e preservou-a para o futuro, como uma jóia arqueológica. Para quem já 
esteve lá, a visita é inesquecível. 

A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual 
Avançada da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, criar imagens minuciosas, 
com apoio do instituto Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes arquitetônicos 
tornaram-se visíveis. As imagens mostram até que nas casas dos ricos se comia pão branco, 
de farinha de trigo, enquanto na dos pobres comia-se pão preto, de centeio. 

Outro megaprojeto, para ser concluído em 2020, da Universidade da Califórnia, trata da 
restauração virtual da história de Roma, desde os primeiros habitantes, no século XV a.C., 
até a decadência, no século V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante por paisagens 
animadas por figurantes. Edifícios, monumentos, ruas, aquedutos, termas e sepulturas 
desfilarão, interativamente. Será possível percorrer vinte séculos da história num dia. E ver 
com os próprios olhos tudo aquilo que a literatura esforçou-se para contar com palavras. 

 
 

 
 

 
Revista Superinteressante, dezembro de 1998, p. 63 

 
 
 



 

 

A finalidade principal do texto é 
 
(A) convencer. 
(B) relatar. 
(C) descrever. 
(D) informar. 

 
 

8. (EF67LP28) 

 
Leia os textos abaixo: 

. 

 

Texto I  

 
Monte Castelo 

 

Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor, eu nada seria. 

 
É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade; 
O amor é bom, não quer o mal, 
Não sente inveja ou se envaidece. 

 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 

 

Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 

 
É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É um não contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder. 
É um estar-se preso por vontade; 
É servir a quem vence o vencedor; 
É um ter com quem nos mata lealdade, 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 

 

Estou acordado, e todos dormem, todos dormem, todos dormem. 
Agora vejo em parte, 
Mas então veremos face a face. 
É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade. 
Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 

 
Legião Urbana. As quatro estações. EMI, 1989 – Adaptação de Renato Russo: I Coríntios 13 e 
Soneto 11, de Luís de Camões.



 

 

 

Texto II  
Soneto 11 

 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 

 

É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder; 

 
É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence o vencedor; 
É ter com quem nos mata lealdade. 

 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo amor? 

 
Luís Vaz de Camões. Obras completas. Lisboa: Sá da Costa, 1971. 

 

O texto I difere do texto II 
 

(A) na constatação de que o amor pode levar até à morte. 
(B) na exaltação da dor causada pelo sofrimento amoroso. 
(C) na expressão da beleza do sentimento dos que amam. 
(D) na rejeição da aceitação passiva do sofrimento amoroso. 

 
 

9. (EF06LP01) 

 
Leia os textos abaixo: 
 
Texto I 

Telenovelas empobrecem o país 

Parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os 
dias às 6, 7 ou 8 horas da noite é algo muito pior do que os mais baratos filmes ― B‖ 
americanos. Os diálogos são péssimos. As atuações, sofríveis. Três minu- tos em frente a 
qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado – nada pode ser mais 
previsível. 

 

 
 

 
 
Texto II 

Antunes Filho. Veja, 11/mar/96. 

 
 
 
 
 

Novela é cultura 
Veja – Novela de televisão aliena? 



 

 

Maria Aparecida – Claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é 
um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena está na verdade 
chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que 
a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açu- carado. A telenovela brasileira é 
um produto cultural de alta qualidade técnica, e algumas delas são verdadeira obras de 
arte. 

Veja, 24/jan/96. 

 
Com relação ao tema ― telenovela‖: 
 

(A) nos textos I e II, encontra-se a mesma opinião sobre a telenovela. 
(B) no texto I, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos. 
(C) no texto II, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. 
(D) no texto II, a telenovela é considerada uma bobagem. 

 

10. (EF69LP53) 

 

Leia o texto abaixo: 
 

A floresta do contrário 
 

Todas as florestas existem antes dos homens. 
Elas estão lá e então o homem chega, vai destruindo, derruba as árvores, começa a 

construir prédios, casas, tudo com muito tijolo e concreto. E poluição também. 
Mas nesta floresta aconteceu o contrário. O que havia antes era uma cidade dos 

homens, dessas bem poluídas, feia, suja, meio neurótica. 
Então as árvores foram chegando, ocupando novamente o espaço, conseguiram expulsar 
toda aquela sujeira e se instalaram no lugar. 

É o que se poderia chamar de vingança da natureza – foi assim que terminou seu relato 
o amigo beija-flor. 

Por isso ele estava tão feliz, beijocando todas as flores – aliás, um colibri bem 
assanhado, passava flor por ali, ele já sapecava um beijão. 

Agora o Nan havia entendido por que uma ou outra árvore tinha parede por dentro, e 
ele achou bem melhor assim. 

Algumas árvores chegaram a engolir casas inteiras. 
Era um lugar muito bonito, gostoso de se ficar. Só que o Nan não podia, pre- cisava 

partir sem demora. Foi se despedir do colibri, mas ele já estava namorando apertado a uma 
outra florzinha, era melhor não atrapalhar. 

LIMA, Ricardo da Cunha. Em busca do tesouro de Magritte. São Paulo: FTD, 1988. 

 

No trecho ― Elas estão lá e então o homem chega,...‖ (ℓ. 2), a palavra destacada re- fere-se a: 
 

(A) flores. 
(B) casas. 
(C) florestas. 
(D) árvores. 



 

 

11. (EF69LP53) 

 
Leia o texto abaixo: 

O que dizem as camisetas 
(Fragmento) 

 

Apareceram tantas camisetas com inscrições, que a gente estranha ao deparar com 
uma que não tem nada escrito. 

– Que é que ele está anunciando? – indagou o cabo eleitoral, apreensivo.  
– Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido! 
– O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser – ponderou um senhor moderado. 
– Em tempo de eleição, nunca – retrucou o outro. – Ou o cidadão manifesta sua 

preferência política ou é um sabotador do processo de abertura democrática. 
– O voto é secreto. 
– É secreto, mas a camiseta não é, muito pelo contrário. Ainda há gente neste país que 

não assume a sua responsabilidade cívica, se esconde feito avestruz e... 
– Ah, pelo que vejo o amigo não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta 

limpinha, sem inscrição, na cor natural em que saiu da fábrica. (...). 

DRUMMOND, Carlos. Moça deitada na grama. Rio de Janeiro: Record, 1987, p. 38-40. 

 

O conflito em torno do qual se desenvolveu a narrativa foi o fato de: 
 

(A) alguém aparecer com uma camiseta sem nenhuma inscrição. 
(B) muitas pessoas não assumirem sua responsabilidade cívica. 
(C) um senhor comentar que o cidadão goza de total liberdade. 
(D) alguém comentar que a camiseta, ao contrário do voto, não é secreta. 

 
 

12. (EF69LP53) 

 
Leia o texto abaixo: 

 
A função da arte 

Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que desco- brisse o 
mar. 

Viajaram para o Sul. 
Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. 
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito 

caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto 
fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. 

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: 
– Me ajuda a olhar! 

 
GALEANO, Eduardo. O livro dos abraços. Trad. Eric Nepomuceno 5ª ed. Porto Alegre: Editora L & PM, 1997. 

 
O menino ficou tremendo, gaguejando porque: 
 

(A) a viagem foi longa. 
(B) as dunas eram muito altas. 
(C) o mar era imenso e belo. 

(D) o pai não o ajudou a ver o mar. 
 
 



 

 

4ª ETAPA/EJA  

  MATEMÁTICA 

 

1. (EF06MA15) 

 

Em qual das figuras abaixo, a parte colorida da barra representa 3/4 do total? 
 

 
 
 

2. (EF07MA03) 

 
Na reta a seguir estão localizados os pontos M, N, O, P e Q. 
 
 

 

O Ponto que corresponde a –1,5 é: 
(A) Q 
(B) N 
(C) M 
(D) O 

 
 

3. (EF07MA02) 

 

Sabe-se que a gasolina brasileira tem uma tolerância máxima de 25% de álcool em seu 
composto. 
Qual quantidade máxima de litros de álcool pode ser encontrada num tanque com 50 litros de 
gasolina? 
 

(A) 12,5 
(B) 15,5 
(C) 20,5 
(D) 25,5 



 

 

4. (EF08MA19) 

 
O senhor Paulo César tem um terreno retangular conforme figura a seguir: 

 

 
 

A medida do perímetro desse terreno é: 
(A) 30 m. 
(B) 35 m. 
(C) 70 m. 
(D) 300 m. 

 
 

5. (EF07MA21) 

Observe que a figura a seguir mostra o ponto ( ) sobre o Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dessa forma é correto afirmar que 

 

(A) O ponto está no quadrante dos números norte. 
(B) O ponto está no quadrante dos números negativos. 
(C) O ponto está no quadrante dos números positivos e negativos. 
(D) O ponto está no quadrante dos números positivos. 

 

6. (EF07MA32) 

 

Na malha quadriculada a seguir, todos os quadradinhos têm o mesmo tamanho e a parte 
colorida de cinza representa o Jardim da casa do Inácio. Nessa área, Inácio quer construir 
uma quadra de esporte com o dobro das dimensões desse jardim. 



 

 

 
 

A quantidade de quadradinhos que ele utilizará para representar essa quadra é de: 
(A) 32 
(B) 64 
(C) 128 
(D) 256 

 
 

7. (EF07MA24) 

Alex construiu um triângulo. Dois dos seus lados medem 12 cm e 7 cm. 
A medida do comprimento do terceiro lado para completar o triângulo é: 

(A) 1 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 6 

 
 

8. (EF07MA17) 

Alex é pedreiro e foi contratado para construir 25 casas. 
Ele já construiu 12 das casas. 
A fração que representa o número de casas que ainda faltam para ser construída é: 

 

(A)  
   

(B)  
   

(C)  
   

(D)  
   

 

 

9. (EF07MA05) 

 

Pedro fez os cálculos da seguinte expressão: 
 

– 1 + (– 2 + 5) + [– 4 + (– 6 + 5 – 8)] 
 

O resultado correto encontrado por Pedro da expressão dada é: 
(A) – 9 
(B) + 9 
(C) – 11 
(D) + 11 



 

 

10. (EF07MA05) 

Na soma e subtração de números inteiros existem algumas curiosidades. Observe os 
exemplos a seguir: 

 

3 + (– 4) = – 1; – 2 + (– 1) = – 3 

 
 

Sobre esses fatos, o valor que devo subtrair de – 3 para que o resultado seja – 11 é: 
(A) + 8 
(B) – 8 
(C) +14 
(D) – 14 

 
 

11. (EF07MA27) 

Observe as afirmações a seguir. 
I – A soma de dois ângulos consecutivos é 180º. 
II – As diagonais cortam-se no ponto médio. 
III – Os lados opostos são congruentes. 
IV – Os ângulos opostos são congruentes. 

 
 

As afirmações acima referem-se a um 
(A) paralelogramo. 
(B) triângulo. 
(C) trapézio. 
(D) pentágono. 

 
 

12. (EF07MA03) 

Na reta numérica a seguir, duas cidades de uma determinada região registraram as 
temperaturas alcançadas na madrugada. A primeira cidade registrou – 1ºC e a segunda 
cidade, 1ºC. 

 

 
Das alternativas a seguir, os pares de letras que representam, respectivamente, a primeira e 
segunda cidade são: 
 

(A) J e L. 
(B) J e K. 
(C) K e L. 
(D) L e M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13. (EF07MA37) 

 

Na escola de Pedro, a professora de matemática fez uma pesquisa para saber em quais 
cursos seus alunos pretendiam graduar. O resultado foi exposto no gráfico a seguir. 

 

 

 
 

 
 

14. (EF06MA24) 

 
Ao converter 3,2 metros em decímetros, a resposta obtida será 

(A) 0,32 dm. 
(B) 3,2 dm. 
(C) 32 dm. 

(D) 320 dm. 



 

 

4ª ETAPA EJA 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

 

1. (EF09CI03) 
 

O cobre e outros metais são utilizados na confecção de fios elétricos, pois possuem a 
propriedade de: 

A) serem bons condutores de eletricidade 
B) não se misturarem com a água 
C) serem formados de matéria orgânica 
D) serem formados por carbono 

 
 

2. (EF09CI01) 

 
Pode ser considerado um fenômeno físico: 

(A) a queima de um papel 
(B) a formação do gelo 
(C) a formação da ferrugem 
(D) a fotossíntese 

 
 

3. (EF08CI01) 

 
Pode ser considerada  forma ―limpa‖ e sustentável de produção de energia: 

(A) hidrelétrica 
(B) eólica 
(C) petróleo 
(D) nuclear 

 

4. (EF05CI09/EF08CI11) 

 
Observe o slide a seguir, elaborado a partir de dados da Organização Pan-Americana para a 
Saúde (OPAS): 
 

 
Fonte:http://www.cve.saude.sp.gov.br 

 

Segundo as informações do slide, podemos concluir que são comportamentos importantes para 
evitar a ocorrência das principais doenças crônicas não transmissíveis: 

 

 

 

http://www.cve.saude.sp.gov.br/


 

 

 

 
(A) não consumir proteínas nem se expor a agentes 
cancerígenos. 
(B) praticar atividades físicas e ter uma alimentação 
balanceada. 
(C) tomar remédios constantemente e fazer tratamentos 
preventivos. 

(D) tomar todas as vacinas e não entrar em contato com 
pessoas doentes. 

 

 

5. (EF05CI09/EF08CI11) 

 

QUEM DISSE QUE NOSSAS CRIANÇAS NÃO SE EXERCITAM? 

 

A charge ironiza um dos problemas enfrentados pela sociedade atual, ou seja, trata da: 

 
(A) obesidade, causada pelo excesso de comidas calóricas e a falta de atividade física. 
(B) desnutrição infantil, causada pela substituição de frutas e legumes por doces. 
(C) falta de escolas, que faz com que as pessoas compreendam mal as informações sobre os 
hábitos corretos de alimentação. 

(D) prática em excesso de exercícios físicos na infância, o que acaba provocando lesões 
musculares e obesidade. 

 

 

6. (EF05CI06/EF08CI11) 

 

A tuberculose é uma doença que afeta cerca de 15% da população mundial. O gráfico abaixo 
mostra o número de internações por tuberculose pulmonar no Estado de São Paulo, em 2004: 

Número de internações por tuberculose pulmonar segundo sexo e idade no Estado de São Paulo em 2004. 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De acordo com esses dados e seus conhecimentos sobre a doença, pode-se afirmar que: 
(A) a tuberculose é uma doença característica da infância, afetando crianças até 10 anos de 

idade. 
(B) há mais mulheres internadas devido à tuberculose do que homens. 
(C) a maior parte das internações ocorre com pessoas entre 30 e 50 anos. 
(D) não é necessário vacinar crianças, pois não há casos de internações em pessoas com até 

15 anos. 

 

7. (EF08CI08) 

 
Um aspecto muito importante que marca a passagem da infância para a adolescência é a 
puberdade, fase em que começam a ocorrer grandes modificações corporais. O corpo da garota 
se transforma: sua bacia se alarga, a cintura afina, nascem pelos em diversas regiões, os seios 
começam a despontar – motivo de orgulho ou de vergonha. 

Fonte: ESSLINGER, J.; KOVÁCS, M. J. Adolescência: vida ou morte? São Paulo: Ática, 
2003. 

 

Os hormônios responsáveis pelas transformações ocorridas na puberdade, algumas delas 
descritas no texto, são: 

(A) adrenocorticotrófico e ocitocina. 
(B) progesterona e estrogênio. 
(C) tiroxina e paratormônio. 
(D) glucagon e insulina. 

 
 

8. (EF09CI05) 

 
O cientista Robert Boyle realizou, em 1660, uma experiência que nos ajudou a conhecer melhor 
o som. Ele  colocou  uma  sineta  em um recipiente de vidro, semelhante ao 
equipamento a seguir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boyle programou a sineta para  tocar  e  retirou  o  ar  desse recipiente. Então,   no 
instante em  que começou   a   tocar,   ele   podia   observar  o movimento   da   sineta,   mas 
não se ouvia o som. 
 
Dessa forma, o cientista pôde concluir que: 

(A) a  luz precisa  do ar para se propagar. 
(B) o som precisa do ar para se propagar. 
(C) a  luz  se propaga mais lentamente que o som. 
(D) o  som  se  propaga  no vácuo, mas a luz não. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9. (EF06CI07/EF09CI07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: GONSALES Fernando, Níquel Nóuser: vá pentear macacos! São Paulo: Devir 2004 

 

Graças à coordenação exercida pelos sistemas endócrino e nervoso, nosso organismo pode 
reagir rapidamente a estímulos captados pelos órgãos dos sentidos. Na situação de fuga 
apresentada no quadrinho, a respiração e os batimentos cardíacos 

(A) permanecem iguais, pois somente os músculos das pernas sofrem estímulos para a fuga. 
(B) diminuem, pois assim o sistema nervoso processa informações com mais eficiência. 
(C) aumentam, pois isso causa maior oxigenação do cérebro e dos músculos. 
(D) não sofrem alterações, pois o sistema nervoso não atua sobre eles. 

 

10. (EF08CI10) 

 
Sexo seguro é o nome dado à prática de sexo sem o risco de que as pessoas envolvidas sejam 
contaminadas por doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). 
Esta segurança só pode ser atingida através da prática sexual com parceiro(a) 
comprovadamente sadio(a) ou quando ocorre sem o contato de fluidos corpóreos, como 
esperma, secreção vaginal e sangue. 

Fonte: <http://www.dst.com.br>. [Adaptado]. 

 
Sobre esse assunto, podemos afirmar que: 
 

(A) a camisinha (ou preservativo) atua prevenindo a gravidez, mas não as DSTs. 
(B) ao evitar o contato entre o esperma e a vagina, também prevenimos a gravidez. 
(C) as DSTs são doenças muito raras, apenas grupos de risco podem apresentá-las. 
(D) apenas a mulher pode contrair DSTs ao fazer sexo com troca de fluidos corpóreos. 

http://www.dst.com.br/
http://www.dst.com.br/


 

 

 

 

 
 
 

1.(EF09GE14) 

4ª ETAPA EJA  

 

GEOGRAFIA 

 
 
 
 

Analise e compare os dois mapas a seguir, que mostram a evolução da divisão política do Brasil. 

 

 
 
 
 
 

 
Agora, leia os itens abaixo: 
 

Fontes dos mapas: ALBUQUERQUE, Manoel Maurício de; REIS, Arthur 
Cezar Ferreira; CARVALHO, Carlos Delgado de. Atlas histórico escolar. 7. 
ed. Rio de Janeiro: MEC /Fename, 1977.   CAMPOS, Flávio de; 
DOLHNIKOFF, Miriam. Atlas – história do Brasil. São Paulo: Scipione, 
1998. ARRUDA, José Jobson de. Atlas histórico básico. São Paulo: Ática, 
1998. ATLAS geográfico escolar. 6. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2012. 

I – No decorrer dos séculos, o território brasileiro aumentou. 
II – A divisão do território brasileiro sempre foi necessária para facilitar a administração do país. 

Atualmente a divisão faz-se em maior quantidade de partes porque o território é maior. 
III – Esses dois mapas apresentam as únicas duas divisões do território brasileiro no decorrer 

dos séculos. 
IV – Todas as capitanias deram nomes a atuais estados 

brasileiros. Estão corretas as afirmativas: 
A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

 

2.(EF09GE14) 

Observe o mapa abaixo e assinale com um X a alternativa incorreta. 

A) As áreas com mais pontos vermelhos representam as áreas do território brasileiro em que 
há maior concentração populacional. 

B)  O litoral é a área mais habitada do território brasileiro. 



 

 

C)  A distribuição da população no território brasileiro pode ser considerada irregular. 
D)  Podemos dizer que o Brasil é um país povoado, porém pouco populoso. 

 

 

3. (EF09GE15) 

 
Além de ter uma exuberante floresta, que abrange também outros países, a região Norte do 
Brasil destaca-se também por: 

A) apresentar capacidade industrial superior às outras regiões brasileiras. 
B) ser uma região altamente populosa e por concentrar as maiores metrópoles brasileiras. 
C) apresentar uma população formada basicamente por descendentes de imigrantes 

europeus, que lá se instalaram no início do século XX em razão da grande oferta de 
emprego no setor agrícola e industrial. 

D) apresentar rica e grandiosa hidrografia, o que faz a região ter bom potencial para a 
geração de energia elétrica. 

 
 

4. (EF09GE15) 

 
(FTD). Assinale a alternativa incorreta sobre a região Centro-Oeste do Brasil. 

A) É banhada pelo Oceano Atlântico. 

B) É a menor região brasileira. 
C) Brasília, a capital do Brasil, está localizada nessa região. 
D) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são estados da região Centro-Oeste que fazem 

fronteira com outros países da América Central. 

 
5. (EF09GE05) 

Observe a imagem a seguir. 
 

 
 

As missões jesuítas auxiliaram o processo de povoamento da região Sul 
do Brasil. Sobre esse assunto, é correto afirmar que: 

A)  os jesuítas ajudaram a povoar uma área até então totalmente inabitada. 

B)  os jesuítas tinham por objetivo principal povoar o sul do Brasil. 
C)  a missão dos jesuítas tinha como principal objetivo ensinar a religião católica para as 

comunidades indígenas da região. 
D)  com os jesuítas vieram outros grandes grupos de imigrantes, como italianos e alemães. 

 

6. (EF09GE06) 

 
Leia o texto, abaixo, sobre a questão basca. 

“A principal característica da questão basca é que os bascos lutam para manter sua 
identidade como povo, sua língua, cultura e modo de vida. Ao invés de serem incorporados e 
suplantados por outra cultura, como a maioria dos povos que habitaram a Península Ibérica e a 
Europa. Outro ponto interessante é o apoio que a luta armada do grupo guerrilheiro ETA 
(Euzkadi Ta Askatana) tem da população basca.” 

Disponível em: <http://www.infoescola.com/historia/a-questao-dos-bascos/> Acesso em: 15 fev. 2011. 

http://www.infoescola.com/historia/a-questao-dos-bascos/


 

 

4ª ETAPA EJA  

HISTÓRIA 

 

1.(EF08HI02) 

 
Leia o texto abaixo e responda à questão seguinte: 

 
A Revolução Gloriosa: a Declaração dos Direitos 

 
― Considerando que tendo Jaime II abdicado e estando o trono vacante, Sua Alteza, o Príncipe 

de Orange, ordenou a eleição de deputados para o Parlamento, estes agora reunidos como 

representantes totais e livres desta nação, declaram: 

1 – Que o pretenso poder de suspender as leis, ou a execução das leis, pela autoridade régia, 

sem o consentimento do Parlamento é ilegal. [...] 

4 – Que o direito de cobrar impostos para o uso da coroa, com o pretexto de privilégio, sem 

outorga do Parlamento, é ilegal. 

5 – Que é direito dos súditos apelar para o Rei e todos os obstáculos que lhe forem colocados 

são ilegais. 

6 – Que o recrutamento e manutenção de um exército, em tempo de paz, é ilegal sem o 

consentimento do Parlamento. [...] 

8 – Que a eleição dos membros do Parlamento deve ser livre. 
 

9 – Que a liberdade de palavra nos debates e atas do Parlamento não deve ser questionada em 

nenhuma corte ou lugar fora do Parlamento. 

Declaração dos Direitos, 1689‖ 
 

Coletânea de documentos históricos para o 1º grau. São Paulo: Cenp/SE-SP, 1980. 

 
O documento acima, também conhecido como Bill of Rights, consolidou na Inglaterra um regime 

político conhecido como: 

(A) Democracia participativa. 
 

(B) Monarquia constitucional. 
 

(C) República federativa. 
 

(D) Tirania constitucional. 

(E) Anarquia. 

 

 

 

 



 

 

 
2. (EF08HI02) 

 
Sobre a Revolução Gloriosa (1688/1689) é incorreto afirmar que: 

 
(A) o Toleration Act (Ato de Tolerância) estabelecia liberdade religiosa a todos os 

cidadãos cristãos, inclusive os católicos. 

(B) o Bill of Rights consistia em um conjunto de leis que previa uma série de mudanças 
de característica liberal. 

(C) ascensão de Guilherme de Orange, governador das Províncias Unidas (Holanda), ao 
trono inglês ocorreu sem contar com nenhum tipo de violência. 

(D) um novo episódio na história política britânica foi inaugurado, sendo que o 
Parlamento abriu espaço para a introdução de uma ordem liberal burguesa. 

(E) através do Bill of Rights todos os cidadãos acusados de alguma infração teriam 
direito a um julgamento com a presença de um júri. 

 

3.(EF09HI06) 

 
O relativismo cultural é um princípio segundo o qual não é possível compreender, interpretar ou 
avaliar de maneira significativa os fenômenos sociais a não ser que sejam considerados em 
relação ao papel que desempenham no sistema cultural. Tendo por base o anúncio transcrito 
acima, é correto afirmar que: 
(A) Relativizar é construir descrições exteriores sobre diferentes modos de vida. 
(B) Relativizar é uma tentativa de construir descrições e interpretações dos fatos culturais a 
partir do que nos dizem e do que fazem os atores destes fatos culturais. 
(C) Relativizar é uma defesa da homogeneidade cultural. 
(D) É o reconhecimento da unidade biológica da espécie humana. Através dessa unidade 
biológica podemos explicar as realidades culturais e o comportamento das pessoas. 
(E) O relativismo defende que todas as culturas tendem a se assemelhar com o passar do 
tempo, e que ao difundir nossos hábitos estamos colaborando com esse processo 

 
 

4.(EF09HI06) 

 
Em certas sociedades, o sistema de alianças, que fundamenta as relações de parentesco sobre 
as quais a comunidade está organizada, exige que a criança seja levada, ao nascer, à irmã do 
pai, que deverá responsabilizar-se pela vida e educação da criança. Em outras, o sistema de 
parentesco exige que a criança seja entregue à irmã da mãe. Nos dois casos, a relação da 
criança é estabelecida com a tia por aliança e não com a mãe biológica. Se assim é, como fica 
a afirmação de que as mulheres amam naturalmente os seus filhos e que é desnaturada a 
mulher que não demonstrar esse amor? 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Editora Ática, 1997, p. 289. 
 
Sobre a diversidade cultural, assinale a alternativa correta. 
(A) A natureza humana é universal, tal como é expresso no texto de Marilena Chauí.  
(B) As regras sociais são inalteráveis. 
(C) Toda mãe ama naturalmente os seus filhos. 
(D) As relações de parentesco exercem grande influência sobre a forma como a sociedade se 
representa. 
(E) A biologia é a ciência, por excelência, da natureza humana. Isso porque é ela que estuda o 
homem destituído de linguagem. 

 



 

 

5. (EF09HI06) 

 
O antropólogo Edward Burnett Tylor definiu Cultura,em 1871, como: ―todo complexo que inclui 
os conhecimentos, a crença, a arte, as leis, a moral, os costumes e quaisquer outras 
capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade‖. Tendo 
por base o transcrito acima, é correto afirmar que : 
 
a) Acultura passa a ser vista como sendo todo comportamento aprendido, tudo aquilo que 
independe de uma transmissão biológica, genética. 
b) Acultura de um povo se caracteriza por sua dimensão individual, jamais coletiva. 
c) Acultura passa a ser vista como conhecimento transmitido geneticamente. 
d) O termo cultura deve ser somente associado às manifestações artísticas, como teatro, 
música, pintura, escultura. 
e) O termo cultura diz respeito somente às festas e cerimônias tradicionais de um povo, ao seu 
modo de vestir, ao seu modo de se alimentar, a seu idioma 

 

6. (EF09HI06) 

 
Assinale o que for correto sobre as culturas erudita e popular. 

 
(A) Os produtores da cultura erudita fazem parte de uma elite política, econômica e cultural. Ela 
é transmitida, legitimada e confirmada por diversas instituições sociais. 
(B) Os produtores das culturas erudita e popular gozam de prestígio semelhante na sociedade. 
(C) Os fatos folclóricos reproduzem a cultura dos círculos eruditos e das instituições que se 
dedicam à renovação e à conservação dos patrimônios científico e artístico. 
(D) As expressões ―cultura popular‖ e ―cultura erudita‖ designam dois conjuntos coerentes e 
internamente homogêneos, no que se refere às suas práticas 
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Orientações, Aos Pais e Responsáveis. 

 
 

Prezadas famílias, a Secretaria Municipal de Educação, compromissada e preocupada com 

os rumos educacionais de nosso município em razão do enfrentamento e combate a pandemia do 

COVID-19, produziu este caderno de atividades para nossas crianças. O referido material foi 

pensado para que em casa, com a parceria de suas famílias as crianças possam interagir com seus 

pares afetivos a partir de ilustrações e/ou atividades na perspectiva de potencializar seu bem estar 

socioemocional.  

 

Partindo desta perspectiva, cria-se oportunidades para que as crianças possam compartilhar 

diferentes experiências e brincadeiras com quem convive diariamente, enquanto as atividades 

escolares não são retomadas. Colaborando assim, para a promoção de aprendizagens, bem como 

para o fortalecimento dos vínculos familiares.  

 

Também é importante, sempre que possível, brincar e interagir com seus filhos, pois é 

assim que os pequenos aprendem da melhor forma. Cantem juntos, dancem, façam receita, contem 

histórias, busquem dentro de suas possibilidades, diversas maneiras de interação com elas, suas 

crianças vão adorar, façam as atividades juntamente, tentem se distrair em meio à nova rotina e às 

novas obrigações. Além de manter as crianças bem entretidas, use a informação como um 

instrumento de proteção para sua família. 

 

Sendo assim é muito importante nos sensibilizarmos, aprendermos e adotarmos hábitos 

saudáveis, higiene pessoal, separação de objetos pessoais, bem como a limpeza e higienização dos 

ambientes visando a proteção, o cuidado e a saúde. Tais orientações e cuidados são muito 

importantes para vencermos esta fase com muita proteção!!! 

 

Logo abaixo segue uma contação de história de forma ilustrada sobre o vírus para que 

vocês pais, possam explanar de forma lúdica e com linguagem apropriada no decorrer da 

conversação com seus filhos, esta cartilha foi elaborada e baseada nas orientações do Ministério da 

Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, feita com todo carinho e cuidado para vocês! 

 

 

Fiquem tranquilos, logo mais tudo passará e retornaremos nossa rotina cuidados e 

protegidos. Enquanto isso aproveite a companhia de suas crianças. Contamos com sua colaboração 

e compreensão! 

 

 

 

 



 

 

O Escudo Protetor do Corona Vírus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma cidade muito distante e suja havia um vírus doente que vivia escondido em todo o planeta 

chamado corona, este vírus tinha muita vontade de passear em todos os planetas para adoecer as 

pessoas que nele habitavam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Então um dia, ele arrumou sua mochila pegou sua bicicleta e saiu pedalando pelo mundo todo e ao 

chegar em cada cidade começou a adoecer todas pessoas que ficavam andando pelas ruas, por isso a 

importância de ficarmos em casa protegidos, rodeados de amor e carinho, para que assim não 

viemos ficar doentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dia para que o planeta pudesse combater e vencer o vírus decidiram fechar por um tempo as 

escolas, os parques, praças e shoppings e vários lugares, para que as crianças e toda nossa família 

pudesse ficar protegida, pois o vírus gosta de pegar nas mãos na boca nos olhos das pessoas, por 

isso a importância da higiene em lavarmos bem as mãos, escovar os dentes e não passar nos olhos e 

na boca,  só depois que estiverem limpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As crianças ficaram muito tristes em não podiam mais brincar e aprender mais com seus 

coleguinhas, mais seria só por um tempo para que assim não ficassem doentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, surgiu uma ideia super poderosa e protetora para combater o corona vírus! 

 

 

 

 

 

Aqui lhe apresentamos as ideias super poderosas no combate a covid-19, não esqueça de ensinar 

seus amiguinhos e familiares! 

 

Mãos Super Poderosas: 

 

Lavem bem as mãos com água e sabão, se tiver álcool em gel não esqueça de passar!    Assim o 

corona vírus passará longe de você! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenha as SUPER JANELAS ABERTAS de sua casa e dos cômodos bem abertos, o vírus não 

gosta de lugares ventilados! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER LENÇOS, ATIVADOS! 

 

Na hora de tossir ou espirrar use lenços descartáveis e depois jogue fora no lixo, na falta de lenços 

use os braços, JAMAIS AS MÃOS! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUPER CUIDADOS PESSOAIS: 

 

Seus copos, talheres E tolhas devem ser só seus! Não compartilhe com ninguém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

 

                   

 

         

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS JUNTOS COM SUPER PODERES, NO COMBATE AO CORONA VÍRUS, SE 

CUIDEM, FIQUEM EM CASA! 



 

 

 

NOME:  TURMA: 

ESCOLA  

 

 

ATIVIDADES 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTO E MOVIMENTO: 

 

(EI03CG04) Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação conforto e 
aparência) 
 

Vamos colorir 
 

 

 
 

 

 



 

 

A Vitamina D, é muito importante no combate ao corona vírus, está presente nos raios do 
Sol, pinte-o bem bonito! 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O CASCÃO TAMBÉM ADERIU O COMBATE AO CORONA VÍRUS, FAÇA SUA PARTE 
TAMBÉM! 

 

 

 

 

 
 



 

 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇO TEMPO QUANTIDADE RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES:  

 

(EI03ET07) Relacionar números as suas respectivas quantidades.  
Encontre os vírus da mão, pinte-os de vermelho e converse com sua família sobre como 
eliminá-los da vida real. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPO DE EXPERIENCIA: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 



 

 

 

Solte a imaginação! 
 

Pinte o corona vírus e depois cole papel nos círculos em volta. 
 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

CAMPO DE EXPERIENCIA: TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS: 

 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, recorte, colagem, 
dobradura, escultura. 
 

Vamos colorir! 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPOS DE EXPERIENCIA: O EU, OUTRO E O NÓS 

 

(EI03O07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos: 
 
Fique atento as orientações! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agora que você prestou atenção nas orientações, pinte bem bonito! 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

E não se esqueça, amiguinho! Fique em casa! 
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Orientações, Aos Pais e Responsáveis. 

 
 

Prezadas famílias, a Secretaria Municipal de Educação, compromissada e preocupada com 

os rumos educacionais de nosso município em razão do enfrentamento e combate a pandemia do 

COVID-19, produziu este caderno de atividades para nossas crianças. O referido material foi 

pensado para que em casa, com a parceria de suas famílias as crianças possam interagir com seus 

pares afetivos a partir de ilustrações e/ou atividades na perspectiva de potencializar seu bem estar 

socioemocional.  

 

Partindo desta perspectiva, cria-se oportunidades para que as crianças possam compartilhar 

diferentes experiências e brincadeiras com quem convive diariamente, enquanto as atividades 

escolares não são retomadas. Colaborando assim, para a promoção de aprendizagens, bem como 

para o fortalecimento dos vínculos familiares.  

 

Também é importante, sempre que possível, brincar e interagir com seus filhos, pois é 

assim que os pequenos aprendem da melhor forma. Cantem juntos, dancem, façam receita, contem 

histórias, busquem dentro de suas possibilidades, diversas maneiras de interação com elas, suas 

crianças vão adorar, façam as atividades juntamente, tentem se distrair em meio à nova rotina e às 

novas obrigações. Além de manter as crianças bem entretidas, use a informação como um 

instrumento de proteção para sua família. 

 

Sendo assim é muito importante nos sensibilizarmos, aprendermos e adotarmos hábitos 

saudáveis, higiene pessoal, separação de objetos pessoais, bem como a limpeza e higienização dos 

ambientes visando a proteção, o cuidado e a saúde. Tais orientações e cuidados são muito 

importantes para vencermos esta fase com muita proteção!!! 

 

Logo abaixo segue uma contação de história de forma ilustrada sobre o vírus para que 

vocês pais, possam explanar de forma lúdica e com linguagem apropriada no decorrer da 

conversação com seus filhos, esta cartilha foi elaborada e baseada nas orientações do Ministério da 

Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria, feita com todo carinho e cuidado para vocês! 

 

 

Fiquem tranquilos, logo mais tudo passará e retornaremos nossa rotina cuidados e 

protegidos. Enquanto isso aproveite a companhia de suas crianças. Contamos com sua colaboração 

e compreensão! 

 

 

 



O Escudo Protetor do Corona Vírus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em uma cidade muito distante e suja havia um vírus doente que vivia escondido em todo o planeta 

chamado corona, este vírus tinha muita vontade de passear em todos os planetas para adoecer as 

pessoas que nele habitavam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Então um dia, ele arrumou sua mochila pegou sua bicicleta e saiu pedalando pelo mundo todo e ao 

chegar em cada cidade começou a adoecer todas pessoas que ficavam andando pelas ruas, por isso a 

importância de ficarmos em casa protegidos, rodeados de amor e carinho, para que assim não 

viemos ficar doentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dia para que o planeta pudesse combater e vencer o vírus decidiram fechar por um tempo as 

escolas, os parques, praças e shoppings e vários lugares, para que as crianças e toda nossa família 

pudesse ficar protegida, pois o vírus gosta de pegar nas mãos na boca nos olhos das pessoas, por 

isso a importância da higiene em lavarmos bem as mãos, escovar os dentes e não passar nos olhos e 

na boca,  só depois que estiverem limpas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As crianças ficaram muito tristes em não podiam mais brincar e aprender mais com seus 

coleguinhas, mais seria só por um tempo para que assim não ficassem doentes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo, surgiu uma ideia super poderosa e protetora para combater o corona vírus! 

 

 

 

 

 

Aqui lhe apresentamos as ideias super poderosas no combate a covid-19, não esqueça de ensinar 

seus amiguinhos e familiares! 

 

Mãos Super Poderosas: 

 

Lavem bem as mãos com água e sabão, se tiver álcool em gel não esqueça de passar!    Assim o 

corona vírus passará longe de você! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenha as SUPER JANELAS ABERTAS de sua casa e dos cômodos bem abertos, o vírus não 

gosta de lugares ventilados! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPER LENÇOS, ATIVADOS! 

 

Na hora de tossir ou espirrar use lenços descartáveis e depois jogue fora no lixo, na falta de lenços 

use os braços, JAMAIS AS MÃOS! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUPER CUIDADOS PESSOAIS: 

 

Seus copos, talheres E tolhas devem ser só seus! Não compartilhe com ninguém! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! 

 

                   

 

         

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TODOS JUNTOS COM SUPER PODERES, NO COMBATE AO CORONA VÍRUS, SE 

CUIDEM, FIQUEM EM CASA! 



 

NOME:  TURMA: 

ESCOLA  

 

 

ATIVIDADES 
 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: CORPO, GESTO E MOVIMENTO 

 

(EI03CG04)  Adotar hábitos de autocuidado relacionados à higiene, alimentação conforto 
e aparência)  
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E não se esqueça de lavar as mãos com água e sabão!! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPO DE EXPERIÊNCIA: ESPAÇO TEMPO QUANTIDADE RELAÇÕES E 

TRANSFORMAÇÕES: 

 

 

(EI03ET05) Classificar objetos e figuras de acordo com suas semelhanças e diferenças 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(EI03ET08) Relacionar números a suas respectivas quantidades e identificar o antes, o 
depois e o entre em uma sequencia. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPO DE EXPERIENCIA: ESCUTA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO 

 

MANTENHA O AMBIENTE EM CIRCULAÇÃO, JANELAS ABERTAS! 

 

(EI03EF01) Expressar ideias, desejos e sentimentos sobre suas vivências, por meio da 
linguagem oral e escrita (escrita espontânea), de fotos, desenhos e outras formas de 
expressão 
 

 Uma das formas no combate ao corona vírus é manter o ambiente em circulação 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



CAMPO DE EXPERIENCIA: TRAÇOS, SONS CORES E FORMAS: 

 

(EI03TS02) Expressar-se livremente por meio do desenho, pintura, recorte, colagem, 
dobradura, escultura 

 
Agora que você já conhece as formas contágio, vamos colorir bem caprichado! 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A vitamina D, é um super poder contra o corona vírus e está presente nos raios solares, 
use sua imaginação com  o nosso amigo sol. 
 

 
 

 

 

 

. 

 

 

 

 



A vitamina C é uma forte aliada no combate a covid-19 
 
Use sua imaginação, para colorir! 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMPOS DE EXPERIENCIA: O EU, OUTRO E O NÓS 

 

(EI03O07) Usar estratégias pautadas no respeito mútuo para lidar com conflitos nas 
interações com crianças e adultos: 
 

 

 
 

 

 

 

 



Vamos colorir, bem caprichado! 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E não se esqueça das orientações! Fique em casa, seu cuide, por você e por todos 
nós! 
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DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 

Julian Karla Neris 
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Francisca Fabiane dos Santos Sônia Maria da Silva 

Gilberto Nascimento Gabriel Cruz 



 

 
ILHA 

 
ÍNDIO 

 
IMÃ 

NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA: 

 

 

 

TEXTO 

 

OS INDIOZINHOS 
 

1,2,3 INDIOZINHOS 
 

4,5,6 INDIOZINHOS 
 

7,8,9 INDIOZINHOS 
 

10 NO PEQUENO BOTE 
 

IAM NAVEGANDO RIO ABAIXO 

QUANDO O JACARÉ SE APROXIMOU 

E O INDIOZINHO OLHOU PRA BAIXO 

E O BOTE QUASE VIROU 

 
1- EF01LP08 - PINTE A PALAVRA ABAIXO QUE FAZ REFERÊNCIA AO 
TEXTO: 

 
 

 
 

2- EF01LP08 - CIRCULE NO TEXTO O NOME DE UM ANIMAL: 

 
 

3- EF01LP09 - ESCREVA PALAVRAS PARA AS SÍLABAS ABAIXO: 

 
 

JA  CA  RE   



 

4- EF01GE07 - O BOTE É UM TRANSPORTE: 

 
 

( ) TERRESTRE ( ) AQUÁTICO   (    ) AÉREO 
 
 
 

 

5- EF01LP12 - SEPARE NOS QUADRADINHOS A PALAVRA INDIOZINHOS: 
 

 
     

 
 

 

6- EF01LP09 - PREENCHA O QUADRO COM O QUE SE PEDE: 
 

 

PALAVRA 
QUANTIDADE 

DE LETRAS 

LETRA 

INICIAL 

LETRA 

FINAL 

QUANTIDADE 

DE SONS 

OLHOU 
    

SE 
    

PRA 
    

PEQUENO 
    

BOTE 
    

INDIOZINHOS 
    

JACARÉ 
    

 
 

7- EF01LP07 - A PALAVRA QUASE TEM S COM SOM DE Z. ESCREVA UMA 
PALAVRA QUE TENHA S COM SOM DE Z COMO ESSA. 

 

 



 

8- EF01CI06 - JACARÉ É UM ANIMAL 
QUE NASCE: 

 
 

( ) DA BARRIGA DA MÃE 

( ) DE OVOS 

 
 
 

 

9- EF01LP07 - NA PALAVRA APROXIMOU HÁ UMA LETRA COM SOM DE S 
OU C. CIRCULE ESSA LETRA NA PALAVRA CONTIDA NO TEXTO. 

 

10- EF01MA01 - NO TEXTO, QUANTAS VEZES APARECE A PALAVRA 
BOTE? 

 

( ) 5 ( ) 2 ( ) 3 

 

11- EF01MA01 - COLOQUE OS NUMERAIS ABAIXO, DO MENOR PARA O 
MAIOR. 

 

9 – 10 – 8 – 2 – 5 – 7 – 1 – 6 – 3 – 4 
 

 
 
 

12- EF01MA01 - COMPLETE A SEQUÊNCIA DE DESENHOS: 

 

 

5-                                  

 

4-             

 

3-  



 

13- EF01LP07 - EXISTE UMA PALAVRA NO TEXTO QUE A ÚNICA 
DIFERENÇA DELA PRA OUTRA, É UMA LETRA A MAIS. ENCONTRE-A E 
ESCREVA-A AQUI EMBAIXO. 

 

 
 

14- EF01LP06 - RETIRE DO TEXTO UMA PALAVRA COM O SEGUINTE 
NÚMERO DE SONS: 

 
1 SOM (MONOSSÍLABA):    

 
 

2 SONS (DISSÍLABA):    
 
 

3 SONS (TRISSÍLABA):    
 
 

4 SONS (POLISSÍLABA):    
 
 

15- EF01LP09 - PROCURE NO TEXTO UMA PALAVRA QUE A 1ª SÍLABA 
DELA TEM 4 LETRAS: 

 

 
 

16- EF01CI02 - O TEXTO DIZ QUE O INDIOZINHO OLHOU PRA BAIXO. ELE 
USOU O ÓRGÃO DA: 

 
 
 
 

( ) VISÃO ( ) AUDIÇÃO ( ) PALADAR 
 
 

 

17- EF01HI02 - A MAIORIA DOS INDIOS QUANDO ADOECEM COSTUMAM 
USAR: 

 
 

( ) REMÉDIO DE FARMÁCIA ( ) CHÁ DE ERVAS 

 
 
 
 
 
 



 

18- EF01LP08 - A PALAVRA INDIOZINHO SE REFERE A UM INDIO 
PEQUENO. UM BOTE PEQUENO SERIA CHAMADO DE: 
 
 

 
____  

 
 

19- EF01LP01 - OS INDIOS SÃO SERES HUMANOS COMO NÓS. MUITOS 
COSTUMES QUE TEMOS FORAM REPASSADOS A NÓS POR ELES. FAÇA 
UMA PESQUISA E ESCREVA UM PEQUENO TEXTO SOBRE OS INDIOS. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

20- EF01LP07 - PROCURE NO TEXTO, PARA ESCREVER ABAIXO, 
PALAVRAS QUE TENHAM A SEGUINTE QUANTIDADE DE LETRAS: 

 
10 LETRAS - 5 LETRAS - 

 
 

9 LETRAS - 4 LETRAS - 

 
 

7 LETRAS - 3 LETRAS - 

 
 

6 LETRAS - 2 LETRAS - 

 
 

1 LETRA   -  
 



 

21- EF01LP08 
 

 
22- EF01LP01 

 



 

23- EF01LP13 - Faça um auto ditado de frases, corretamente: 

 
 



 

24- EF15AR02 - Enumere corretamente e faça um colorido bem bonito. 
 

 

 

25- EF01MA14 - Qual forma geométrica é mais parecida com a oca. 
 
 



 

26- EF01LP07 - FAÇA O QUE SE PEDE: 
 

 



 

27- EF01LP13 
 
 



 

28- EF01LP07 

 
 

29- EF01LP13 - Preencha a cruzadinha: 
 



 

30- EF15AR02 - Faça um colorido bem bonito na imagem dessa mãe indígena 
que se chama Jaci, monte seu quebra cabeça e aproveite para fazer uma 
homenagem para a sua mãe em seu caderno. 
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Gilberto Nascimento Gabriel Cruz 



 

NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA 

 
 

OBSERVE A TIRA COMPOSTA POR TRÊS QUADRINHOS: 
 

(EF02LP18) 
 
 
 

 

1. DE ACORDO COM O CONTEXTO DA TIRA, PINTE O BALÃO QUE É O MAIS 

ADEQUADO PARA MOSTRAR A REAÇÃO DA MENINA NO QUADRINHO 2? 

 

A) (    )                         B) ( )             C) (   ) 

 
2. EM RELAÇÃO AO CONTEXTO DA TIRA, PODE-SE AFIRMAR QUE: (EF02LP11) 
 
A) (     ) A MENINA NÃO GOSTA DE CACHORROS.  

B) (     ) A MENINA GOSTA DE CACHORRO 



 

LEIA OS NOMES ABAIXO: (EF02LP30) 
 

MARIANA ROBERTO JULIANA PEDRO JOÃO VITOR 
 

 

3. SEPARE AS SÍLABAS DOS NOMES, DIVIDINDO-OS COM TRAÇOS COLORIDOS: 
 

MARIANA    
 

ROBERTO    
 

JULIANA    
 

PEDRO    
 

JOÃO    
 

VITOR    

 
 
 

4-  QUAL É O NOME FORMADO COM O MENOR NÚMERO 
DE LETRAS? (EF02LP33) 

 
 

 

 

5-  QUAIS SÃO OS NOMES FORMADOS COM O MAIOR 
NÚMERO DE SÍLABAS? (EF02LP33) 

 
  

 

 
 

6-  QUAL DESTES NOMES POSSUI UMA SÍLABA COMPOSTA DE UMA 

CONSOANTE, UMA CONSOANTE E UMA VOGAL? (EF02LP33) 
 

A- (  ) MARIANA  

B- (   ) ROBERTO  

C- (   ) JOÃO 

D- (   ) PEDRO 
 
 

7-  JULIANA MISTUROU ALGUNS CARTÕES NUMERADOS E AGORA PRECISA 

ORGANIZAR OS CARTÕES DO MENOR PARA O MAIOR. VAMOS AJUDÁ-LA, 

ESCREVENDO-OS NA ORDEM? 

 

(EF02MA01) 



 

 
 

ORDEM CORRETA: 
 

 
 
 
 

JOÃO MONTOU VÁRIAS CESTAS DE FRUTAS PARA PRESENTER SUAS TIAS, MAS ELAS 

NÃO SÃO IGUAIS. OBSERVE AS CESTAS E AJUDE-O A RESPONDER: (EF02MA03) 

 

 
 
 
 

8- QUAL CESTA TEM MAIS FRUTAS? 
 
 



 

9- QUANTAS FRUTAS A MAIS? 
 
 

 
 

 
 
 

10- QUANTAS FRUTAS HÁ AO TODO NAS DUAS CESTAS? 

 
 

 
 
 
 

11- QUAL A QUANTIDADE REPRESENTADA NO ÁBACO? (EF02MA04) MARQUE A 

RESPOSTA CORRETA. 

 
 

 
 

A) (  ) 61 

B) (  ) 16 

C) (  ) 70 

D) ( ) 46 
 
 
 

12- AJUDE MARINA A COMPLETAR OS CÁLCULOS, PREENCHENDO OS 
QUADRADINHOS: (EF02MA05) 



 

 
 
 
 

13- LIGUE DUAS PEÇAS DE DOMINÓ DE FORMA QUE A SOMA DE TODOS OS SEUS 
PONTOS SEJA 10: (EF02MA05) 

 

 
 
 

14- AS TRÊS CLASSES DO 2º ANO DA ESCOLA DE MARIA IRÃO A UMA 

EXCURSÃO AO MUSEU DA CIDADE. O 2º A TEM 31 ESTUDANTES, O 2º B, 33 E O 2º C, 

32. QUANTOS ESTUDANTES IRÃO AO MUSEU? FAÇA O CÁLCULO E DEPOIS 

MARQUE A RESPOSTA CORRETA: 

(EF02MA06) 

 
A) ( ) 96 

B) ( ) 90 

C)( ) 65 

D)( ) 56 



 

15- QUAL DAS IMAGENS REPRESENTA O MEIO DO DIA? (EF01CI05) 

 
 

 
 

A)(   )A IMAGEM 3. 
 

b)(    )A IMAGEM 2. 
 

c)( )A IMAGEM 1. 
 
 
 

16-  EM QUE DIA E MÊS VOCÊ FAZ ANIVERSÁRIO? IDENTIFIQUE-OS NO 

CALENDÁRIO A SEGUIR: CONTORNE O DIA DE VERMELHO E PINTE O QUADRADO 

DO MÊS DE AMARELO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( 



 

17- RELACIONE OS ELEMENTOS DA COLUNA DA ESQUERDA 

COM OS ELEMENTOS DA COLUNA DA DIREITA DE ACORDO COM 

OS VÍNCULOS DE FAMÍLIA: 
 

(EF01HI06) 
 
 
 

 

OBSERVE AS FOTOGRAFIAS. ELAS MOSTRAM ALGUNS USOS DA ÁGUA EM 
UMA MORADIA (EF02CI05) 

 

 

 
18- QUE USO DA ÁGUA VOCÊ OBSERVA 

  

 
 

 

 

 

 



 

19- QUE OUTROS USOS DA ÁGUA SÃO FEITOS NAS CASAS? 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

OBSERVE ESTES SERES VIVOS. ELES DEPENDEM DO SOLO PARA CONSTRUIR 

SEUS ABRIGOS, ENCONTRAR ALIMENTO, ENCONTRAR ÁGUA E SE ABRIGAR. 
 

(EF02CI04) 
 

 
 

20- QUAIS DESSES ANIMAIS VIVEM DENTRO DO SOLO? 

 
 

 
 

 

21- QUAIS VIVEM SOB O SOLO? 

 
 



 

22- QUE OUTROS ELEMENTOS SEM VIDA ESTÃO PRESENTES NO SOLO? 
 
 

 
 
 

23- LEIA A CANTIGA E RESPONDA. (EF02LP24) 

 
 
 

ESCREVA O NOME DO DOCE A QUE SE REFERE A CANTIGA: 
 
 

 

 

24- NESTA ILUSTRAÇÃO ESCREVA O NOME DE CADA PARTE DE UM TOMATEIRO. 
(EF02CI06) 

 

 

 

 



 

 

25- USE AS PALAVRAS DO QUADRO PARA INDICAR O QUE AS CRIANÇAS 

GERALMENTE FAZEM NOITE E DURANTE O DIA. 
 

 

NOITE:   
 

DURANTE O DIA:   

 
 

26- CAIO DESENHOU A RUA ONDE ELE MORA. VEJA COMO FICOU. (EF03I06) 

 
 

• DESENHE A RUA ONDE VOCÊ MORA. 
 

 
 



 

27- É IMPORTANTE QUE OS MORADORES DE UM BAIRRO TENHAM LUGARES 

PARA ENCONTRAR O QUE PROCURAM. ESCREVA O NOME DESSES LUGARES NA 

CRUZADINHA. PARA ISSO, PRESTE ATENÇÃO NAS ILUSTRAÇÕES. 

 

 
 
 
 

 
 
 

LEIA A ADIVINHA ABAIXO: (EF02LP14) 
 

 

28- QUAL É A RESPOSTA DA ADIVINHA?  

A) (   ) PALITO. 

B) (   ) DENTADURA. 



 

C) (   ) GARFO. 
 

D) (   ) COLHER. 
 

 

29- LEIA A CANTIGA ABAIXO: (EF02LP12) 
 
 
 

 

O TÍTULO DA CANTIGA É: 
 

A) (   ) O CRAVO E A ROSA. B)( )O CRAVO. 

C) (   ) A ROSA. 
 

D) (   ) O CRAVO BRIGOU COM A ROSA. 
 
 

 

30- DE ACORDO COM O TEXTO, QUEM FICOU DOENTE? (EF02LP12)  

A) (   ) O CRAVO. 

B) (   ) A ROSA. 
 

C)  (   ) O CRAVO E A ROSA.  

D) (   ) OS DOIS. 
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NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA 

 

1ª - Leia a tirinha abaixo e, a seguir, responda. (EF03LP07) (EF03LP070) 

 
- As línguas para fora e o suor respingando no rosto das personagens demonstram que eles... 

 
(A) estão cansados. 

(B) estão famintos 

(C) estão com sono. 

(D) estão com sede. 

 
- O ponto de interrogação presente na fala de um dos porquinhos sugere: 
 

(A) certeza. 

(B) dúvida. 

(C) admiração. 

(D) ordem. 
 

2ª - Atenção no texto. 

 

- A bruxa transformou a galinha em 

 
(A) banco 

(B) bule 

(C) ovo  

(D) varinha 

 
 



 

CANETA 

 
3ª - Leia a palavra: (EF03LP01) 

 

 

- Marque com X na quantidade de sílabas da palavra que você leu. 

 
(  ) 2 

(  ) 3 

(  ) 4 

(  ) 5 

 
4ª - Organize as palavras ( buraco, o ,fundo, é) você terá como resultado a frase. 

 
(A) Fundo buraco é o. 

(B) Buraco é o fundo. 

(C) O buraco é fundo. 

(D) É o fundo buraco. 
 

5ª - Leia a frase e responda 

 
“OS URSOS BRINCAM NA CHUVA COM A SOMBRINHA.” 

 

- Faça um X no quadrinho que mostra o que está escrito nessa frase. 

 
6ª - Use as sílabas para completar as palavras. 

 
BO LA CO FO JA CA 

MO PA DA MI TE BE 

 

A  BADO   BUTICABA   LHO 

CA  SETA A  GO   ALHADA 

SALA      DARIA   ME 

CA  LO AL  FADA   OURO 

  REDE CE    PA  DAR 

AN  NA   NELA POMA    



  MIDA   RETA PI  MA 

PA  NHA MA      LEFONE 

 

7ª - A imagem do coração, no meio do cartaz, está no lugar de que palavra? (EF03LP07) 
 

(A) amor 

(B) pulo 

(C) corro 

(D) brinco 

 
8ª - Estas fichas numeradas foram colocadas em uma caixa para sorteio. Ao sortear uma 
dessas fichas, a maior chance entre as alternativas abaixo é obter um número: (EF03MA24) 

 

 

(   ) menor do que 10  

(   ) maior do que 60  

(   ) Par 

(   ) Ímpar 
 

 
9ª - A professora do 3º ano propôs um desafio aos alunos: descobrir a regra usada para formar 

a sequência de números representada na reta numérica. Observe os números e descubra a 

regra. Quais são os números que completam a sequência? (EF03MA04) 

 
(A) 



(A) 2871 e 2880  

(B) 2869 e 2878  

(C) 2870 e 2879  

(D) 2873 e 2882 

 

10ª - Paulo vai formar uma sequência de triângulos com canudinhos. Para isso, ele vai usar 3 
canudinhos para formar 1 triângulo, 5 canudinhos para formar 2 triângulos, 7 canudinhos para 
formar 3 triângulos, e assim por diante, como nesta figura. Quantos canudinhos ele vai usar 
para formar 5 triângulos? (EF03MA10) 

(A) 7 (B) 11 (C) 13 (D) 15 

 
11ª - A mãe de Maria comprou várias maçãs na feira. Ela conseguiu colocar 1 dúzia de maçãs 
dentro de uma bandeja e sobraram algumas fora dela. Quantas maçãs a mãe de Maria 

comprou? (EF03MA10) 
 

 
(A) 12 (B) 10 (C) 18 (D) 6 

 
12ª - Em uma escola, todos os alunos do 3º ano têm 8 ou 9 anos. Este gráfico mostra a 
quantidade de alunos com as idades acima em cada turma do 3º ano. O diretor dessa 
escola deseja escolher a turma mais numerosa para ocupar a maior sala de um andar. Qual 
turma deve escolher? (EF03MA27) 

 
(   ) turma A     (   )  turma B    (   )  turma C    (   ) turma D 



13ª - Escreva com algarismos o número correspondente à população destas cidades 
brasileiras. 
(EF03MA01) 

 

 
14ª – Resolva as adições: 

 
246 + 52 374 + 210 81 + 125 

 
15ª - Resolva as subtrações: 

 

853 - 43 635 - 223 42 -12 

 
16ª - Complete as frases com as utilidades da água e depois as encaixe na cruzadinha. 
(EF03CI04)  

1  alimentos no fogão. 

2   as plantas. 

3 Tomar   para ficar limpo.  

4 Mata a  . 

5 Gera  . 

6 Praticar   .  

7   roupas. 



 
 
 
 

17ª - Zezinho está carregando, em sua carroça, vários alimentos fornecidos pelas raízes das 

plantas. Procure onde está cada um e circule. (EF03CI04) 

 

18ª - Quais são os alimentos que estão na carroça: Marque. 

 

(A) Açaí- maçã - banana 

(B) Limão - cupuaçu- pão 

(C) Cenoura - nabo - mandioca - beterraba 

(D) Tomate - cebola - açai 

 

 
 
 



19ª – Observe a figura abaixo: (EF03CI10) 

 

 

- A figura refere-se a : 

 
(A) Germinação. 

(B) Cuidados. 

(C) O fruto. 

(D) O amanhecer. 
 

- Quais as partes que foram aparecendo no feijãozinho? 
 

(A) Fruto, flor, raiz. 

(B) Raiz, caule, folhas. 

(C) Só a raiz. 

(D) Só as folhas. 

 

20ª - Classifique os animais com vertebrados e invertebrados (EF03CI06) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21ª - Agora pense com calma e responda: 

 

a) Os animais que vivem na água são conhecidos como? 
 

 
 
 

b) Os animais que vivem na terra são conhecidos como? 

 
 



22ª - 
 

 

Observando a figura e lendo o poema, descubra: (EF03GE05) 
 

a) Quais as matérias - primas citada no poema? 
 

 

 

b) Cite os produtos industrializados? 
 

 
 
 

23ª - Marque que tipo de rua é esta: (EF03GE01) 
 

 
(  ) Calma ( ) Agitada 

 

 
24ª - Marque com X os meios de transportes coletivos. (EF02GE03) 

 
( A ) Avião, moto e canoa 

( B ) Ônibus, trem e Avião 

( C ) Navio,bicicleta e carroça 

 

 

 

 

 

 

 



25ª - Os meios de transportes podem ser: 
 

(A) Aquáticos, modernos e antigos. 

(B) Aquáticos, terrestres e Aéreo 

(C) Aquáticos,ricos e pobres 
 
 
 

26ª - Marque um X na opção que só aparecem meios de comunicação. 

 
(A) Celular, computador, rádio, televisão. 

(B) Computador, televisão, ônibus e rádio. 

(C) Carro, celular, rádio e jornal. 

(D) Bicicleta, telefone, táxi e fone de ouvido. 
 

27ª - Complete a cruzadinha. (EF02HI08) 

 

 

1- FILHO / 2- PAPAI / 3 - MAMÃE / 4 - IRMÃO / 5 - LAR / 6 - TIOS / 7- AVÓS 
 

28ª - Observe as famílias abaixo e assinale a que está vivendo em paz e harmonia. 
 

 

29ª - Leia o texto abaixoe responda. 
 

 

QUE ALEGRIA! VAI TER FESTINHA! 
Bianca e Giovanna completarão 3 aninhos! Sim! Vai haver uma grande 

festa e você é nosso convidado mais que especial!! Vem com a gente!!!! 
Dia: 15/12/2019 
Local: Na chácara da vovó 
Endereço: Rua dos bem-vindos, 19 Fortaleza - Ceará 



- Quantos anos Bianca e Giovanna farão? 
 

a) 1 
b) 3 

c) 15 

d) 19 
 

30ª - Descubra o que aparece ligando os pontos seguindo a sequenca numérica. Depois pinte. 

(EF15AR04) 
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NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA 

 

1ª - Observe a ilustração. Ela representa o que acontece com a energia ao longo de uma cadeia alimentar. 

(EF04CI04) 

 

 

 

 

 

 

(a) Nessa cadeia alimentar, o que acontece com a energia captada pelas plantas na fotossíntese? 

____________________________________________________________________________ 

 

(b) O que acontece com a energia que as plantas transferem para a anta? 

____________________________________________________________________________ 

 

(c) O que acontece com a energia que a anta transfere para a onça? 

____________________________________________________________________________ 

 

(d) A energia ao longo da cadeia alimentar vai aumentando ou diminuindo? Explique. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2ª - Leia o mito indígena a seguir e responda às questões de 8 a 12. (EF04LP08 / EF04LP34 / 

EF04HI04) 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Marque com um X a alternativa que apresente o elemento da natureza que esse mito indígena explica: 
 

(a) O surgimento do dia. 

(b) O surgimento da noite. 

(c) A criação do mar. 

(d) A criação do céu. 

 

- Marque com um X a alternativa que explique a razão dos povos antigos baterem no céu com um ma-

chado. 
 

(a) Eles queriam que o céu se formasse mais rápido. 

(b) Eles queriam criar uma passagem entre o céu e a terra. 

(c) Eles queriam abrir espaço para o sol. 

(d) Eles não queriam o céu, por isso tentaram derrubá-lo com um machado. 

 

Por que os povos antigos não conseguiram o que desejavam? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Descreva como era o céu. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

 

3ª - Observe as misturas representadas nas ilustrações. (EF04CI01) 

 

 

 

 



  

 

 

 

(a) Quais dessas misturas são heterogêneas? 

___________________________________________________________________________ 

(b) Quais dessas misturas são homogêneas? 

____________________________________________________________________________ 

(c) Que materiais se dissolvem completamente na água nessas mistu-

ras?__________________________________________________________________________ 

 

4ª - Observe a ilustração que recria a cena de um dia na vida de um grupo dos primeiros seres humanos. 

(EF04HI01 / EF04HI04) 
 

 

 

 

 

 

 

 

(a) O que essas pessoas estão fazendo? 

____________________________________________________________________________ 

(b) Que outros alimentos você acha que eles consumiam? 

____________________________________________________________________________ 

(c) De tempos em tempos os grupos formados por cerca de 30 pessoas procuravam outro lugar para viver. 

Por que você acha que eles eram nôma-

des?____________________________________________________________________________ 

5ª - Observe a recriação de um grupo de seres humanos praticando agricultura e criando animais há cerca 

de dez mil anos. (EF04HI04) 

 



  

 

 

 

 

 

 

(a) Como as pessoas aprenderam que era preciso semear para ter novas plantas? 

____________________________________________________________________________________ 

(b) Por que você acha que alguns povos passaram a praticar a agricultura e a criar ani-

mais?________________________________________________________________________________

____ 

6ª - Na língua portuguesa há palavras de origem africana. Descubra o significado de algumas delas, pes-

quisando em um dicionário. (EF04LP03) 

Zanga: _______________________________________________________________________ 

Muxoxo: ______________________________________________________________________ 

Bagunça: _____________________________________________________________________ 

Banzé: _______________________________________________________________________ 

Batuque: _____________________________________________________________________ 

 

7ª - A jarra da figura tinha 1 litro de leite.  (EF04MA20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sílvia colocou a mesma quantidade de leite em cada um dos 4 copos representados na figura e ainda 

ficaram na jarra 100 ml, de leite. Quantos mililitros de leite foram colocados em cada copo? 

 

a) 900 ml. 

b) 800 ml. 

c) 250 ml. 

d) 225 ml. 



  

 

 

 

8ª  –  Observe as imagens: (EF04GE04) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual delas nos mostra um ambiente rural? 

____________________________________________________________________________________ 

 

b) O que há de comum entre elas? 

____________________________________________________________________________________ 

c) Como você entende essa situação? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

d) Você acredita que essas crianças frequentam a escola? 

____________________________________________________________________________________ 

 

e) Em sua opinião qual das crianças está em situação maior de perigo? Por quê? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

f) Nesse cao, podemos dizer que na roça é diferente? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 9ª - Observe alguns produtos que encontramos nas prateleiras dos supermercados. (EF04GE08) 



  

 

 

 

 

 

 

 

(a) Quais tipos de alimentos vão do campo para os supermercados e deles para as mesas das famílias: os 

alimentos naturais ou os alimentos processados nas indústrias de alimentos? Explique. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(b) O feijão e o arroz em pacote são produtos in natura ou são processados? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

(c) Os salgadinhos de pacote são ultraprocessados. Você sabe a diferença entre processado e ultraproces-

sa-

do?_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

10ª - Veja a quantidade de leite vendida na padaria do sr. Cláudio durante uma semana. (EF04MA27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

- Some as quantidades dos três maiores dias de vendas de leite na semana e marque a alternativa que re-

presenta a quantidade total vendida. 

(a)23 

(b)21 

(c) 210 

(d) 230 

11ª - Durante a feira cultural, cada aluno da turma de Mariana podia escolher uma única atividade para 

participar. A tabela a seguir apresenta a escolha que cada aluno fez: 

 

 

 

 

 

- Após analisar a tabela, responda as seguintes perguntas: (EF04MA27 

a) Qual é o total de alunos da turma de Mariana? 

____________________________________________________________________________ 

b) Na turma há mais meninos ou meninas? 

____________________________________________________________________________ 

c) Qual é a quantidade de alunos que escolheram participar do atletismo? 

____________________________________________________________________________ 

12ª - Quantas carteiras há na sala de aula representada a seguir? Marque a resposta correta.  

(EF04MA06) 

 

 

 

 

 



  

 

 

a) 30 carteiras. 

b) 25 carteiras. 

c) 36 carteiras. 

d) 31 carteiras. 

13ª - Leia o texto a seguir. (EF04GE04) 

                                         

                                      A vila do Coroatá 

                 Para quem já tinha viajado pelo mundo, a vila do Coroatá devia ser feia, atrasada e pobre. 

Mas para mim, que tinha vindo da pequenice do povoado, foi um verdadeiro deslumbramento. 

                As quatro ou cinco ruas, com a maioria de casas de telha; os três ou quatro sobradinhos; as 

casas comerciais, sempre cheias de mercadorias e de gente; as missas aos domingos; a banda de música 

de dez figuras; as procissões de raro em raro, eram novidades que me deixaram maravilhado. 

                                                            CORREA, Viriato. Cazuza. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2010. p. 73. 

 

- Responda: 

 

a)  Por que o personagem do texto ficou deslumbrado com a vila? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b) Que motivos podem ter levado o personagem e sua família a sair do povoado e mudar-se para a vila do 

Coroatá? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

c) Quais atividades econômicas poderiam ser realizadas no povoado de 

onde vinha o personagem que chegou à vila do Coroatá? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

d) Qual é a atividade econômica realizada na pequena vila citada no texto? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 14ª -  Através dos algarismos indique as quantidades: (EF04MA01) 

 

a)Treze = ____________ 

b)Cinquenta e sete = ___________ 

c)Cento e quarenta e quatro = __________ 

d)Oitocentos e trinta e oito = __________ 

 

15ª - Escreva por extenso: (EF04MA01) 



  

 

a)743_______________________________________________________________________ 

b)124_______________________________________________________________________ 

c)1431______________________________________________________________________ 

d)3831______________________________________________________________________ 

 

16ª -  No quadro abaixo complete com os números a seguir: (EF04MA01) 

NÚMEROS    UM C     D    U 

Dois mil cento e trinta e quatro     

Oitocentos e vinte e nove     

Três mil e quarenta e oito     

Um mil novecentos e oitenta e três     

Trezentos e doze     

Quatro mil setecentos e setenta e oito     

 

17ª - Ana, limpando a sua bolsa, encontrou as seguintes notas e moedas: (EF04MA10 / EF04MA25) 

 

 

 

- Quantos reais ela tinha na sua bolsa? 

 

a) R$ 9,00 

b) R$ 10,00 

c) R$ 10,60 

d) R$ 12,00 

18ª - Leia a tirinha abaixo (EF15LP14) 

 

 

 

- Marque a afirmativa que indica o por quê o guarda não deu a mesma ordem para todas as crianças: 

 

a) Magali foi a única que entrou rindo. 

b) As outras crianças não tinham comido nenhum pedaço de lanche. 

c) Magali não gosta de animais. 

d) Magali tem fama de comilona e não sobrará lanche para dar aos animais. 



  

 

 

19ª - Quem está segurando um objeto que medem aproximadamente 1 metro de comprimento. 

(EF04MA20) 

 

 

 

 

 
            JOÃO                               MARIA                  BRUXA SARA                PAULO   
a) João 

b) Maria 

c) Bruxa Sara 

d) Paulo 

 

20ª - O número decimal correspondente ao ponto assinalado na reta numérica é: (EF04MA20) 

 

 

 

a) 0,3 

b) 0,23 

c) 2,3 

d) 2,03 

 

21ª - Nas férias, Nara foi passar duas semanas na casa de sua avó. Nara ficou com sua avó:(EF04MA06) 

 

a) 15 dias. 

b) 10 dias. 

c) 14 dias. 

d) 9 dias. 

22ª - Tenho que embalar 350 maçãs em 7 sacos. Em cada saco deve ser colocada a mesma quantidade de 

maças. Então eu devo colocar (EF04MA07) 

 

a) 35 maças em cada saco. 

b) 40 maças em cada saco. 

c) 50 maças em cada saco. 

d) 75 maças em cada saco. 

 

23ª - Antônio vai fazer esta subtração: 679 – 38. O resultado dessa operação será: (EF04MA03) 

 

a) 299. 

b) 399. 

c) 631. 

d) 641. 

 



  

 

24ª - Ana juntou dinheiro para comprar merenda. Ela tem 2 moedas de R$0,50, 3 moedas de R$0,25 e 5 

moedas de R$0,05. Quanto custa a sua merenda?  (EF04MA25 / EF04MA10) 

 

a) 5,00 reais. 

b) 4,00 reais. 

c) 3,50 reais. 

d) 2,00 reais. 

 

25ª - Quando André começou a assistir a um filme, o relógio marcava 7h. O filme durou 1 hora e meia. 

Que horário o relógio estava marcando quando o filme terminou?  (EF04MA22) 

 

a) dez e meia. 

b) nove horas. 

c) oito e meia. 

d) onze horas. 

 

26ª - Explique quais são as principais características de uma zona rural e de uma zona urbana. 

(EF04GE04) 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

27ª - Apesar de diferentes, a zona rural e a zona urbana necessitam uma da outra. Dê exemplos dessa re-

lação.  (EF04GE04) 

a) A zona rural necessita da cidade para: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

b) A zona urbana necessita do campo para: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

28ª - Leia o texto abaixo: 

 

 



  

 

 

 

De acordo com o texto a estrela indica que a menina está: 

 

a) Alegre. 

b) Sentindo dor. 

c) Admirada. 

d) Espantada. 

 

29ª - Leia a tirinha abaixo: (EF15LP14) 

 

 

 

 

Observe cada quadradinho e escreva o que está acontecendo de acordo com as cenas: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

30ª – Leia as conclusões de Cauã e pinte os retângulos que indicam seus pensamentos. (EF04MA25) 
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NOME: ANO/TURMA: 

ESCOLA 

 
1ª - A escola está reciclando o lixo. Na primeira semana, os alunos conseguiram 30 latinhas de 
refrigerante e, na segunda, conseguiram 60 latinhas. Quantas latinhas eles conseguiram nessas 
duas semanas? (EF05MA07) 
Sentença Matemática                                         Cálculo 
 
 
 
 
Resposta: _________________________________________________ 
 
2ª - As meninas recolheram os papéis usados na escola. No primeiro dia, conseguiram recolher 
48 folhas e, no segundo dia, 27 folhas. Quantas folhas de papel usado elas recolheram? 
(EF05MA07) 
Sentença Matemática                                        Cálculo 
 
 
 
 
Resposta: _________________________________________________ 
 
3ª – Leia o texto abaixo:   (EF35LP03 / EF05CI08 / EF05CI09) 
                                                    

                                         Hábitos Saudáveis 
       Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida 

dura, e falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero _ dorminhoco ou sempre ligado _ o recado é o 
mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos: dormir também é fundamental para a 
saúde do corpo e da mente. A falta de sono - ou o sono mal dormido - faz tanto estrago que a lista parece não ter 
fim: não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além 
de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. 
       Problemas com o sono podem até interferir no desempenho na escola. O sono é tão importante que a toda 
hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E, às vezes, uma pesquisa 
realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente sua rotina. Foi o que aconteceu numa escola na 
cidade de São Paulo, que resolveu transferir para o turno da tarde as aulas da 5a série. Tudo porque uma cientista 
americana descobriu que os adolescentes precisam dormir mais do que quando crianças _ em média, 9 horas e 15 
minutos. Se eles acordam muito cedo para ir à escola, sem ter dormido o suficiente, acabam perdendo justamente 
a fase do sono que garante boa memória e aprendizado. E lá vem nota baixa! Se continuar assim, essa cientista 

americana vai virar a fada madrinha dos adolescentes preguiçosos... 
      A gente pode imaginar o cérebro como um computador, que no final do dia 
começa a ficar lento com tanta informação na memória. O sono vem para fazer uma 
faxina geral, "limpando" alguns arquivos desnecessários e abrindo espaço para novas informações. É durante a 
fase inicial do sono, que o cérebro organiza a memória recente do dia e restabelece o nível das substâncias 
químicas. Traduzindo: ai, que tranquilidade... 

(Texto retirado do site: http://www.canalkids.com.br/saude/habitos/durma.htm ) 

 
a) Sobre o que trata o texto que você leu? Onde ele foi publicado? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 



 

b) De acordo com o texto o que a falta de sono ou o sono mal dormido pode provocar? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

4ª - Resolva as situações e não se esqueça de colocar as respostas.  (EF05MA07 / EF05MA08) 

a) Na fazenda do Sr. Ailton há 444 cavalos e 1.600 bois. O Sr. Ailton comprou mais 58 bois. 

Quantos animais há na fazenda? 

 

 

 

 

R: ________________________________________________ 

 

b) Um alfaiate comprou três peças de tecido de 75 metros cada uma. Quantos metros de tecido o 
alfaiate comprou? 

 

 

 

 

R: ________________________________________________ 

 

c) Bruno recebeu uma mesada de R$ 50,00, seu avô lhe deu mais R$ 25,50 e seu pai mais R$ 
10,85. Com quanto ele ficou? 

 

 

 

 

R: ________________________________________________ 

 

d) Samuel comprou para seu filho um notebook em 5 prestações de 259,90. Quanto ele irá pagar 
pelo notebook? 

 

 

 

 

R: ________________________________________________ 

 
5ª – Todos os objetos estão cheios de água. (EF05MA19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Qual deles pode conter exatamente 1 litro de água? 



 

 
a) A caneca 

b) A jarra 

c) O garrafão 

d) O tambor 

 
6ª - Leia o quadro abaixo.  (EF05MA19)                           
                              BALEIA-AZUL x HUMANOS 

        BALEIA-AZUL        HUMANOS 

Tamanho do corpo 35metros, em média 1,7 metro, em média 

Peso do cérebro 7 quilos, em média 1,3 quilos, em média 

 
- De acordo com esse quadro, acima de 35 metros 
 

a) peso do cérebro da baleia azul. 
b) peso do cérebro do homem. 
c) tamanho do corpo da baleia azul. 
d) tamanho do corpo do homem 

 

7ª – Ligue cada figura ao acontecimento certo: (EF05HI07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8ª –Que problema causado pela poluição atmosférica, está representado na paisagem ao lado? 
(EF05GE11) 
 
a) Efeito Estufa 

b) Chuva Ácida 

c) Inversão Térmica 

d) Destruição da Camada de Ozônio 

 
 



 

 

9ª – Quais os fatores que alteram a qualidade do ar. (EF05GE11) 
 

a) Aumento do consumo de oxigênio e das fontes poluidoras nas grandes cidades. 

b) Gases e fumaças emitidas pelos veículos motorizados e pelas industriais. 

c) Diminuição do número de veículos movidos a combustível não renovável. 

d) Destruição da camada de ozono devida à emissão de CFCs (Clorofluorcarbonos). 

 

10ª – Que atitude ajuda a evitar a poluição do ar e as suas consequências? (EF05GE11) 
 

a) Utilizar veículos motorizados ao invés dos transportes coletivos. 

b) Aumentar o número de veículos movidos a combustível não renovável. 

c) Instalar filtros nas indústrias para diminuir a emissão de gases poluentes. 

d) Desmatar as florestas para diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 

 

11ª – Que doenças do sistema respiratório são causadas pelo ar poluído? (EF05GE11) 
 

a) Bronquite, asma e enfisema pulmonar. 

b) Diarreia, dengue e enxaqueca. 

c) Rubéola, sarampo, caxumba. 

d) Tuberculose e conjuntivite. 

 
12ª –  Marque a alternativa que NÃO corresponde a um problema causado pela poluição do ar. 
(EF05GE11) 
 

a) Efeito Estufa 

b) Redução da Camada de Ozônio 

c) Chuva Ácida 

d) Erosão     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13ª - Leia o texto e responda: (EF15LP01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O objetivo desta imagem é: 

 

(  ) Divulgar uma comédia musical. 

(  ) Divertir o público infantil. 

(  ) Anunciar uma peça teatral. 

(  ) Convidar para assistir a um filme. 

 

b) O texto é um (a): 

 

(  ) Fábula. 

(  ) Propaganda. 

(  ) Conto de fadas. 

(  ) Poema. 

 

c) Segundo o texto, a apresentação de ―Shrek – O Musical: 

 

(  ) é considerada a maior comédia musical do Brasil. 

(  ) estreará a partir do dia 01 de agosto. 

(  ) terá uma longa temporada em São Paulo. 

(  ) é indicada para todos os públicos, classificação livre. 

 

14ª - Leia o gráfico e responda as questões: (EF05MA24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

a) A partir da leitura, percebe-se que a maioria dos alunos gostou mais do: 
 

(  ) Livro 1. 

(  ) Livro 2. 

(  ) Livro 3. 

(  ) Livro 4. 

 

b) No gráfico, pode-se afirmar que: 
 

(  ) O Livro 1 foi escolhido como o preferido por 16 alunos. 

(  ) O Livro 2 foi o livro que os alunos mais gostaram de ler. 

(  ) O Livro 3 foi indicado por 12 alunos como o melhor. 

(  ) O Livro 5 foi o livro que os alunos menos gostaram de ler. 

 

15ª - Leia o texto com atenção: (EF35LP03) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Esse texto é: 
 

(  ) Bilhete 

(  ) Carta 

(  ) Receita 

 

b) A finalidade do texto é: 
 

(  ) Divulgar um produto. 

(  ) Ensinar a preparar um alimento. 

(  ) Vender um alimento. 

c) Em quantas partes o texto foi dividido? 

____________________________________________________________________________ 



 

 

d) Quais são essas partes? 

____________________________________________________________________________ 

 

e) A parte que é a lista do que vai ser usado na receita é chamado: 
 

(  ) Modo de preparar 

(  ) Ingredientes 

(  ) Rendimento 

 

f) A parte que explica como fazer a receita é chamado: 
 

(  ) Modo de preparar 

(  ) Ingredientes 

(  ) Rendimento 

 

g) A parte que informa a quantidade obtida no final do preparo do alimento é chamada: 
 

(  ) Modo de preparar 

(  ) Ingredientes 

(  ) Rendimento 

 

h) O que é água gasosa? 

___________________________________________________________________________ 
 

- Fique de olho na liquidação de móveis!    (EF05MA07)                                                   

 

                SOFÁ                                       CAMA                                             ARMÁRIO 

 

 

 

 

 

De R$ 1.250,00                               De R$ 1.430,00                                         De R$ 984,00 

Por R$ 1.200,00                            Por R$ 1.270,00                                        Por R$ 817,00                                                                                                                                             

 

16ª - Qual seria o total a ser pago pelos 3 itens sem o desconto? (EF05MA07) 

 

 

 

 

R:_________________________________________________________________________ 

 

17ª - Qual seria o total a ser pago pelos 3 itens com o desconto? (EF05MA07) 

 

 

 

 

 

 



 

R:__________________________________________________________________________ 

18ª - Qual é a diferença de preço das duas compras? (EF05MA07) 

 

 

 

 

 

R:__________________________________________________________________________ 

  

19ª – Vamos refletir: (EF05MA19 / EF05MA08) 

1 DIA 24 HORAS 

1 HORA 60 MINUTOS 

 

- Mostre que você é bom na multiplicação e resolva os desafios: 

a) Em 3 horas há quantos minutos? 

 

 

 

 

R:_________________________________________________________________________ 

 

B) Quantas horas há em 5 dias? 

 

 

 

 

R:__________________________________________________________________________ 

 

20ª - Leia o texto e responda. (EF35LP03) 

 

                                                         ELA É SUPER 
             Conheça as incríveis habilidades da onça-pintada e saiba mais sobre esse felino. 
             Capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar 
rios, a onça parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. 
             Ela usa todas essas habilidades para caçar e se proteger. Costuma ser mais ativa 
quando o sol se põe e pode caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato 
aguçados. 
             Como tem pernas curtas, ela não corre. Se esconde, segue a presa sem ser percebida e 
ataca saltando de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do que 
a de felinos maiores. 

Revista Recreio, São Paulo: Abril, n.487, p. 20, 9 de jul. 2009. Fragmento. 

 

a) O texto acima é: 

 

(  ) um poema 

(  ) uma lenda 

(  ) uma propaganda 

(  ) um texto informativo 

 



 

b) O pronome pessoal “ELA” expresso no título do texto refere-se a: 

___________________________________________________________________________ 

 

c) De acordo com o texto, a onça-pintada usa suas habilidades para: 

 

(  ) aguçar o olfato. 

(  ) enxergar no escuro. 

(  ) caçar e se proteger. 

(  ) ficar invisível. 

 

d) O significado da palavra “presa” expressa no texto refere-se: 

 

(  ) ao ser vivo que um animal caça para comer. 

(  ) cada um dos dentes mais desenvolvidos de um animal. 

(  ) unha curva e pontiaguda de ave de rapina: garra. 

 

e) Na frase “... tem audição e olfato aguçados.” A expressão sublinhada quer dizer: 

 

(  ) pouco apurada 

(  ) bem desenvolvidos 

(  ) muito lentos 

(  ) De má qualidade 

 

21ª - Parônimas são palavras diferentes no sentido, mas com muita semelhança na escrita e na 

pronúncia. Procure no dicionário o significado dos parônimos destacados abaixo: (EF05LP23) 

 

comprimento: _______________________       cumprimento: ____________________________ 

mandato: __________________________        mandado: _______________________________ 

imergir: ____________________________       emergir: _________________________________ 

infração: ___________________________       inflação: _________________________________ 

tráfico: _____________________________      tráfego: _________________________________ 

 

22ª - Homônimas são palavras diferentes no sentido, mas que tem a mesma pronúncia. Procure 

no dicionário o significado dos homônimos. (EF05LP23) 

 

Acender: ___________________________       ascender: _______________________________ 

acento: ____________________________       assento: _________________________________ 

concerto: ___________________________      conserto: ________________________________ 

coser: _____________________________       cozer: __________________________________ 

Censo: ____________________________       senso: __________________________________ 

 

23ª - Preencha as lacunas com um dos termos entre parênteses: (EF05LP23) 

a) O __________________________ dos senadores é de oito anos.     (mandado - mandato) 

b) Todos os ______________________ haviam sido ocupados.             (acentos - assentos) 

c) Após o bombardeio, o navio atingido ___________________.            (emergiu - imergiu) 



 

d) Joana mandou o seu computador para o _______________.             (conserto - concerto) 

e) A polícia federal combate o _________________ de cocaína.            (tráfego - tráfico) 

g) Você precisa melhorar seu __________________ de humor.             (censo - senso) 

h) Para impedir a corrente de ar, Luís _____________ a porta.              (cerrou - serrou)   

 

24ª - Forme frases com cada uma das palavras abaixo. 

a) acender: ____________________________________________________________________ 

 

ascender: ______________________________________________________________________ 

 

b) comprimento:_________________________________________________________________ 

 

cumprimento: ___________________________________________________________________ 

 

c) coser: _______________________________________________________________________ 

 

cozer: _________________________________________________________________________ 

 

25ª - Observe o número que indica o preço deste automóvel e responda.  (EF05MA01) 

                                                                                                 R$ 48.990 reais À VISTA 

Classe dos milhares 

Classe das unidades 

6ª 

Ordem 

5ª 

Ordem 

4ª 

Ordem 

3ª 

Ordem 

2ª 

Ordem 

1ª 

Ordem 

CM DM UM C D U 

      

 

a) Quantas ordens tem esse número? _______________________________________________. 

b) Quantas classes têm?__________________________________________________________. 

c) Qual é o algarismo das unidades simples? _________________________________________. 

d) Qual é o algarismo das dezenas de milhar? ________________________________________. 

e) A que classe pertence o algarismo 8? _____________________________________________. 

f) Quantas ordens tem esse número? _______________________________________________. 

g) Decomponha o número 48.900. __________________________________________________. 

 

26ª - Escreva com algarismos o número formado por: (EF05MA01) 

a) Sete dezenas e seis unidades ___________________. 



 

b) Oito centenas, três dezenas e duas _______________. 

c) Três unidades de milhar, duas centenas e seis unidades __________________. 

d) Oito unidades de milhar, cinco centenas, três dezenas e uma unidade __________________. 

e) Duas dezenas de milhar, três centenas, seis dezenas e nove unidades __________________. 

f) Uma centena de milhar, duas dezenas de milhar e sete centenas _______________________. 

27ª - Em qual das alternativas abaixo o número 4 representa quatrocentos mil? (EF05MA01) 

a) 3.040 

b) 51.430 

c) 4.571 

d) 1.400.000 

 

28ª - A GUERRA CONTRA OS MOSQUITOS 

A ameaça da dengue 

        O perigo não mora apenas em áreas desmatadas. A dengue, doença infecciosa febril, 

causada por um vírus, é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que parecia ter sido erradicado 

do Brasil e de outros países da América Latina. A urbanização acelerada e a lentidão do governo 

em reestabelecer medidas de vigilância epidemiológica acabaram facilitando a volta desses 

transmissores. Isso foi possível porque eles encontraram as condições ideais para se reproduzir 

em pneus e ferros-velhos, mas também em depósitos de lixo e em locais de água limpa e parada, 

como vasos de plantas e cisternas, comuns nas grandes cidades. Com maior quantidade de 

mosquitos transmissores e de criadouros onde eles podem colocar os ovos, cresceu o número de 

pessoas expostas à infecção. Atualmente, a dengue é a doença transmissível mais preocupante 

no Sudeste, tendo sido registrados quase 250 mil casos no Estado do Rio de Janeiro, com 174 

mortes durante o ano de 2008 e a ameaça de números igualmente alarmantes para 2009. 

Preocupa também o fato de que o vírus da dengue se divide em quatro tipos diferentes, que 

podem causar tanto a manifestação clássica da doença quanto a hemorrágica, muito mais grave. 

Após a introdução do tipo 2 na região do Rio de Janeiro em 1991, foi observado que os sintomas 

dos doentes se agravaram e, em 2001, com a epidemia do vírus tipo 3, a doença ficou mais séria 

ainda. Sete anos depois, com o retorno do tipo 2, surgiram os casos letais para quem já tinha sido 

infectado anteriormente. Na realidade, o surgimento da dengue é resultado da expansão do 

homem para áreas de floresta há muitos séculos, provavelmente na África. “No meio silvestre, o 

vírus era mantido sob controle, sendo transmitido de forma inofensiva por insetos para macacos 

que não desenvolvem a doença”, explica Anthony Érico Guimarães, pesquisador da Fiocruz. 

Esses insetos acompanharam o homem em suas migrações e, provavelmente, chegaram ao 

Brasil com os navios negreiros há mais de 100 anos. Também por navios, foram levados para o 

Sudeste Asiático, sul do Pacífico, ilhas do Caribe e outros países da América Latina. 

Sérgio Adeodato. Revista Horizonte Geográfico, São Paulo: Ed. Horizonte, n. 121, 2009. 

 



 

a) O texto apresentado acima é: 

(  ) Um artigo de opinião 

(  ) Uma propaganda 

(  ) Uma fábula 

(  ) Um conto 

b) O artigo de opinião que você leu expõe e defende uma ideia ou narra uma história? 

______________________________________________________________________________ 

 

c) De que material impresso esse texto foi retirado? 

______________________________________________________________________________ 

 

d) Segundo o texto o que é dengue? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

e) De acordo com o texto, “o mosquito Aedes aegypti parecia ter sido erradicado do Brasil e 

de outros países da América Latina”, entretanto, algumas condições acabaram facilitando a 

volta desses transmissores. Que condições foram essas? 

 

a) o aumento exagerado do aumento da poluição do ar, da água e do solo. 

b) a ingestão de alimentos contaminados com grande quantidade de agrotóxicos. 

c) a urbanização acelerada e a lentidão das medidas de vigilância epidemiológica. 

d) a utilização de água contaminada por esgotos para irrigar as plantações. 

 

f) Em que locais o Aedes aegypti encontra as condições ideais para se reproduzir? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

g) Segundo o texto existem quantos tipos de vírus da dengue? 

a) 1 – um 

b) 3 – três 

c) 4 – quatro 

d) 5 – cinco 

e) 7 - sete 

 

29ª - Qual o nome do mosquito que também pode transmitir a dengue? 

 

a) Aedes Egito 

b) Aedes aegypti 

c) Ades aegypti 



 

d) Adson agito 

 

 

 

 30ª -  Qual o continente de origem do mosquito Aedes aegypti? 

 

a) América 

b) Ásia 

c) Europa 

d) África 

e) Oceania 

 

31ª - A dengue continua sendo um problema de saúde pública. Assim, conhecendo-se o 

causador da dengue e seu vetor, podemos usar como medidas de prevenção: 

 

a) vacinação a população contra a bactéria causadora dessa doença. 

b) eliminação dos insetos vetores da bactéria causadora dessa doença. 

c) eliminação dos insetos vetores do vírus causador dessa doença. 

d) distribuição de remédios contra a bactéria causadora dessa doença. 
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ESCOLA  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

                           
 

Habilidade (EF06LP01) 

Habilidade (EF67LP07). 

1. Qual a função do texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                               

 

              

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875 

 

a) Informar sobre a chikunguny 

b) informar sobre a dengue 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875


 

 

c) informar sobre o COVID-19 

d) informar sobre o sarampo 

 

 
Por que a doença causada pelo novo vírus recebeu o nome de Covid-19? 

17/03/2020 

Desde o início de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a chamar oficialmente a 

doença causada pelo novo corona vírus de Covid-19. COVID significa Corona VIrus Disease (Doença 

do Corona vírus), enquanto “19” se refere a 2019, quando os primeiros casos em Wuhan, na China, 

foram divulgados publicamente pelo governo chinês no final de dezembro. A denominação é importante 

para evitar casos de xenofobia e preconceito, além de confusões com outras doenças. 
              https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-pelo-novo-virus-recebeu-o-nome-de-covid-19 

 

 

 

2. O que é o COVID-19? 

 

a) Doença infecciosa que, causada pelo vírus  e sendo altamente contagiosa, atinge os seres 

humanos ou outros mamíferos, que causa essa doença; a febre hemorrágica provocada por esse 

vírus. 

 

b) Na Antiguidade, designação de diversas doenças de pele, especial as de caráter crônico ou 

contagioso. 

c)  Doença causada pelo novo vírus Corona VIrus Disease enquanto “19” se refere a 2019 

d) Doença pulmonar 

 

 

3. A charge abaixo é do cartunista Carlos Latuff e foi publicada no site Opera Mundi do dia 17 de 

outubro de 2014. O mapa e o texto que vêm na sequência foram publicados na revista Le Monde 

Diplomatique em março de 2017. Analise tudo com atenção e responda às questões propostas. 

 

https://portal.fiocruz.br/pergunta/por-que-doenca-causada-pelo-novo-virus-recebeu-o-nome-de-covid-19


 

 

 
                          https://matematicaeafins.com.br/blog/2017/10/15/doecas-na-africa/ 

a) Segundo a charge fica evidente no segundo quadro que a preocupação é com a epidemia 

mundial 

b) Segundo a charge fica evidente o combate à corrupção no país 

c) Segundo a charge fica evidente apreocupação com a dengue. 

d) Segundo a charge fica evidente no primeiro quadro a alegria de está em casa 

 

 

 

     Leia e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ufcspa.edu.br/index.php/ultimas-noticias/199-capa-destaques/8227-coronavirus-covid-19 

 
4. Os cartazes geralmente apresentam linguagem verbal (palavras) e visual (imagem). Responda com 

relação ao cartaz em estudo: 

a) O texto escrito é suficiente para transmitir a mensagem, mas a imagem ajuda notícia.                  

c) o texto verbal não é suficiente para transmitir a informação 

b) o texto visual não faz   ligação com a linguagem  verbal                

 d) o cartaz apresenta somente a linguagem não verbal 

 

 

 

 

Leia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             ecifrandotextosecontextos.blogspot.com/2016/05/atividade-de-interpretacao-genero_27.html 

 

 
5.Em “É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença”, o substantivo “censura” poderia ser substituído, sem 

alteração de sentido, por: 

 

a) Reprovação. 

b) Crítica. 

c) Advertência.  

d) Controle. 

 

 



 

 

 

6. Nas frases abaixo, marque a única alternativa correta que indica a classificação da palavra em negrito 

    

José chega ao aeroporto; duas horas depois do avião ter decolado. 

a) Numeral cardinal. 

b) Numeral ordinal. 

c) Numeral multiplicativo. 

d) Numeral fracionário. 

e) Numeral coletivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 
ARTE 

 
HABILIDADES (EF06AR04/EF06AR08/EF06AR17/EF06AR19) 

 

1) O timbre  é a identidade do som. É o que nos permite reconhecer diversos instrumentos e vozes. 

     Isso ocorre em função dos seguintes aspectos: 

      Exemplo: 
      

 

 

 

 

 

 

I) O modo como os sons é produzido no instrumento; 

II) A maneira como som vibra dentro dos instrumentos; 

III) O material de que é construído cada instrumento; 

 

Marque a única questãocorreta 

a) I e II 

b) I, II e III 

c) II e III 

d) I e III 

 

2) Os sons e os silêncios são a matéria-prima para a construção de uma música. Marque a alternativa 

correta sobre as propriedades principais do som. 

 



 

 

a) Timbre, intensidade, altura e duração. 

b) timbre e volume. 

c) duração e tempo. 

d) duração, volume, tempo e som 

 

3) Observe as imagens e marque a alternativa correta 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Clarinete               Pandeiro             Cavaquinho                      Violão 

 

a) Todos apresentam o mesmo timbre. 

b) Todos apresentam o mesmo formato. 

c) Todos são feito com o mesmo material. 

d) Todos apresentam sons diferentes. 

4) Ouça a canção “ tico tico no fubá” e marque a alternativa que apresenta os possíveis instrumentos 

que tocam a melodia. 

 

a) Piano, pandeiro e sanfona. 

b) Pandeiro, Saxofone e bateria. 

c) Flauta, cavaquinho, clarinete e violino. 

d) Triângulo, piano e clarinete 

 

5) Ouça a música “ Marinheiro só” e marque a alternativa que representa a intensidade da música: 

 

a) Baixa. 

b) Forte. 

c) Baixíssimo. 

d) meio baixo. 

 

6) A frequência é o número de vibrações por segundos gerados pela fonte sonora e é responsável pela 

altura do som. Com base nessa afirmativa, marque a alternativa correta: 

 

a) Quanto maior a vibração, menor a frequência. 

b) Quanto menor a vibração, maior a frequência. 

c) Quanto maior a vibração, menor a intensidade. 

d) Quanto maior o número de vibração, maior será a frequência. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA 
                      Habilidade (EF06LI05)  

 

Read Logan Lerman Profile and answer the questions. 

Biography 

 
 

Date of Birth 19 January 1992 , Beverly Hills, Los Angeles, California, USA 

http://www.imdb.com/search/name?birth_monthday=1-19&refine=birth_monthday&ref_=nmbio_ov_1
http://www.imdb.com/search/name?birth_year=1992&ref_=nmbio_ov_2
http://www.imdb.com/search/name?birth_place=Beverly%20Hills%2C%20Los%20Angeles%2C%20California%2C%20USA&ref_=nmbio_ov_3
https://3.bp.blogspot.com/-tTMVtEK5X6o/WoL5jkwFfiI/AAAAAAAAE-8/PWKEfDB6-_s6-3VyRa3f5Zt-wsA3zbKkgCLcBGAs/s1600/Logan-Lerman.jpg


 

 

Birth Name Logan Wade Lerman 

Nickname Loggie 

Height 5’ 9” (1,75 m) 

Logan Lerman was born in Beverly Hills, to a Jewish family. His parents are Lisa (Goldman), 

who works as his manager, and Larry Lerman, an orthotist and businessman. He has two siblings, Lucas 

and Lindsey. 

When he was 2 1/2 years old, Logan told his mother that he wanted to be an actor. At the age of 

4, Logan had an agent and was booked for two commercials. His first appearance on the big screen was 

as William, the youngest son of Mel Gibson's character in O Patriota (2000). 

Disponível em: <http://www.imdb.com/name/nm0503567/bio>.  

 

 

1. Qual o nome do autor? 

a) Logan Wade Lerman. 

b) Taylor Lautner 

c) Jacob Treblay 

d) Channing Tatum 

 

2. Qual a idade do ator? 

a) 25 anos. 

b) 24 anos 

c) 22 anos 

d) 21 anos 

 

3. Qual a nacionalidade do ator? 

 
a) Brasileiro 

b) Americano 

c) Africano 

d) Português 

 

4. Qual a profissão de Wade Lerman? 

a) Médico 

b) Diretor 

c) Modelo 

d) Ator 

 

http://www.imdb.com/title/tt0187393/?ref_=nmbio_mbio
http://www.imdb.com/name/nm0503567/bio


 

 

5. Qual o nome do pai dele? 

 

a) Larry Lerman. 

b) Taylor Lerman 

c) Jacob Lerman 

d) Channing Lerman 

 

 

6. O gênero narrativo  utilizado é um (a)? 

a) Biografia 

b) Carta 

c) Cartaz 

d) Lenda 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

Habilidades (EF06MA01). (EF06MA02)  (EF06MA03)  

    
Observe a figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Este instrumento pode ser utilizado para medir qual grandeza?  

a) massa 

b) a área.  

c) o comprimento.  

d) a temperatura. 

 

    

2. O resultado da expressão 315 – 75 é:  



 

 

a) 230 

b) 240 

c)  260 

d) 445 

 

 

3..Daniele resolveu a seguinte expressão matemática. 6 ano 

        2³+ 3² =       Qual foi o resultado encontrado por Daniele?  

a) 17  

b) 16  

c) 14  

d) 12 

 

4.Vovô quer engarrafar 900 litros de vinho de um barril em garrafas de 0,75 litros. Qual a 

quantidade de garrafas necessárias?   

a) 300 garrafas.  

b) 830 garrafas.  

c) 1200 garrafas.  

d) 2200 garrafas 

 
 

 

5. Marisa acertou _6_ de uma prova de 20 questões. Quantas questões Marisa acertou? 6 ano 

                              10 

 

a) 12 questões.  

b) 10 questões.  

c) 8 questões.  

d) 6 questões. 

 

 

6. O gráfico a seguir apresenta a quantidade de livros lidos na sala de Clara. 



 

 

 
 

 

 

A quantidade de alunos desta turma que não leram nenhum livro é igual a 

a) 5.  

b) 6.  

c) 8.  

d) 12. 

 
GEOGRAFIA 

HABILIDADES  (F06GE01/EF06GE02) 

        

1) Paisagem é tudo o que percebemos no espaço em determinado momento, podendo ser classificada 

como: 

 

a) Elementos naturais e sociais. 

b) Elementos materiais. 

c) Elementos econômicos. 

d) Elementos históricos. 

 

2) Observe as imagens e marque a alternativa que se refere ao elemento que foi produzido pelos seres 

humanos. 

 

                  A ) (   )                                                                                      B)  (   )                                        

  

      

 

                        

 



 

 

 

 

 

                 C)  (   )                                                                                   D) (   ) 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Marque a alternativa que corresponde a importância de analisar as paisagens no estudo da geografia. 

 

a) Permiti analisar o tempo. 

b) Permiti analisar somente o espaço. 

c) permite analisar aspectos naturais, históricos, culturais e econômicos de um espaço. 

d) permite analisar as pessoas. 

 

4) O Peru apresenta grande variedade de paisagens. A cidade Inca de Machu Pecchu foi resultado de 

transformação da Cordilheira dos Andes. 

     Assinale a alternativa que não corresponde a esta afirmativa: 

 

a) Construção de edificações de pedra organizadas sob terraços. 

b) Terraços utilizados para plantio e para a construção de casas. 

c) Transformações feitas pelo povo Inca. 

d) A cidade não é um sítio arqueológico. 

5) A forma como o espaço geográfico é produzido influência a vida das pessoas. Além das ações que 

compelem ao poder público, como asfaltamento e manutenção das ruas, há outras iniciativas que podem 

ser tomadas pela população local. Exceto: 

 

a) Cuidar coletivamente das áreas abandonadas. 

b) Evitar o acúmulo de lixo nas ruas. 

c) Fazer descartes correto. 

d) Não participar da gestão pública. 

 

6) No decorrer da história, a humanidade demonstrou capacidade de se adaptar á natureza. Correlacione 

os povos tradicionais aos locais em que vivem. 

 

a) Os Lapões                                               (   ) Amazônia Brasileira. 

b) Os Beduínos e Tuaregues.                      (   ) Cordilheira da Hamabia, Ásia. 



 

 

c) os Xerpas e os Tibetanos.                       (   ) Deserto do Saara, África. 

d) Kaiapó e os Munduruku.                        (   ) Filândia, Noruega, Suécia, Europa 

 
 
                                                       HISTÓRIA 

                                           ( EF06HI01/ EF06H102) 

 

1) Tempo histórico é a temporalidade na qual ocorrem os fatos e os processos históricos. De acordo com 

a afirmativa marque a alternativa que representa a organização do tempo histórico. 

 

a) Experiências dos diversos grupos humanos. 

b) Famílias tradicionais. 

c) Membros da família de João José de |Figueiredo. 

d) Objetos pessoais. 

 

2) Correlacione as imagens ao tipo de fonte históricas. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Imagem I                                            Imagem III             
 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

             Imagem II                                          Imagem IV 

 

 

a) (   )Fontes visuais e sonoras. 

b) (   ) Fontes Materiais. 



 

 

c) (   )Fontes escritas e visuais. 

d) (   )Fontes visuais. 

 

3) A fotografia no século XIX, era uma oportunidade rara e custosa de registrar. Nesse período os 

retratos eram produzidos em pinturas e acessíveis apenas para: 

 

a) Pessoas comuns. 

b) Nobreza. 

c) Pobres. 

d) Todos. 

 

 

4) Atualmente, com o uso de aparelhos equipados e câmeras fotográficas como smartfones e tabletes, é 

possível tirar muitas fotos. Os autorretratos conhecido como selfies popularizaram-se no início do século 

: 

 

a) XIX. 

b) XX. 

c) XXI. 

d) XV. 

 

5) Analise a afirmativa: “ Os homens se parecem mais com seu tempo do que com seus pais”. O que 

a famosa frase de Marc Bloch quer dizer: 

 

a) O homem não sofre influência do meio em que vive. 

b) O homem não se importa com os seus pais. 

c) O homem não apresenta semelhança genética. 

d) O homem sofre influencia da época em que vive. 

 

6) Todos somos sujeitos da história. O acervo que trata da história de vida de várias pessoas que, 

voluntariamente, fazem relatos sobre suas experiências pessoais e coletivas são chamados: 

a) Museu de comunidade. 

b) Museu da pessoa. 

c)Museu social. 

d)Museu do povo. 

 

 

ESTUDOS AMAZÔNICOS 

 

HABILIDADE (EF06EA01 PA) 

HABILIDADE (EF06GE01 ) 

 

 

1) A imagem abaixo se refere as moradias construídas sobre palafitas, uma forma de adaptação às 

dinâmicas naturais, como os cheias dos rios. Qual comunidade a imagem se refere: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

Comunidades rurais. 

b) Comunidades ribeirinhas. 

c) Comunidades urbanas. 

d) Comunidade Indígenas. 

 

2) Observe o mapa abaixo: assinale a cor correspondente a região Amazônica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Verde. 

b) Roxo. 

c) Laranja. 

d) vermelho. 

e) Amarelo. 

 

3) Muitas cidades se desenvolveram ás margens de rios. No Brasil são exemplos, exceto: 

 

a) São Paulo. 

b) Recife. 

c) Belém. 



 

 

d) Teresina. 

 

4) Belém, apesar de ser cosmopolitana e moderna em vários aspectos, não perdeu o ar tradicional das 

fachadas dos casarões e das igrejas do período colonial. Com base na afirmativa marque a imagem que 

representa uma paisagem natural. 

 

                          a) (   )                                                                       b) (   ) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         c) (   )                                                                        d) (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) A amazônia legal é uma área na região da floresta amazônica que envolve os estados: 

 

a) Acre, Amapá, Pará, Amazônia,Roraima, Mato Grosso, Tocantis e Maranhão. 

b) Pará, Belém, Amapá e Macapá. 

c) Tocantis, Amazonas e Rondônia. 

d) Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso. 

 

6) A vegetação de maneira geral, é caracterizada por uma floresta densa e pela presença de árvores de 

grande porte. De maneira específica, a vegetação é classificada em três categorias: 

 

a) Mato de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. 



 

 

b) Mata de cipó, mata de várzea e mata de terra firme. 

c) Mata de várzea, mata de terra firme e mata atlântica. 

d) Mata do pará, mata atlântica e mata de várzea. 

 

CIÊNCIAS 

 

                                          HABILIDADES ( EF06CI05/EF06CI06) 

 

1) A célula é a unidade estrutural do ser vivo. Com base nessa informação construa uma célula animal 

com massinha de modelar, observe e marque a alternativa que representa uma substância viscosa, na qual 

estão diversas estruturas chamadas organelas. 

 

a) Núcleo. 

b) Citoplasma.  

c) Membrana Plasmática. 

d) Cromatina. 

 

2) As células foram descobertas graças ao desenvolvimento do microscópio. As observações feitas pelos 

cientistas os levaram a classificar as células em dois grupos: 

 

a) Procarióticas e eucarióticas. 

b) Membrana e citoplasma. 

c) Núcleo e carioteca. 

d) Membrana plasmática e procariontes 

 

3) Observe a imagem abaixo e marque a estrutura básica da célula: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Membrana, Citoplasma e procariontes. 

b) Membrana, eucariontes e núcleo. 

c) Membrana plasmática, citoplasma e cromatina ( Núcleo). 

d) Membrana, tecido e organelos. 

 

 



 

 

 

 

 

4) Marque a imagem  abaixo que representa uma célula eucariótica: 

 

      vírus 

 

 

         a) (   )                           b) (   )                   c) (   )                             d) (   ) 

 

5) Os biólogos acreditam que os primeiros seres vivos eram formados por células procariontes que 

sofreram modificações e deram origem as células eucarióticas. 

Marque os grupos de organismo que possuem célula procarionte: 

 

a) Fungos e vírus. 

b) Vírus covid-19 e bactérias. 

c) Fungos e protozoários. 

d) Bactérias e arqueas. 

 

6) Todo ser vivo é formado por célula, exceto: 

 

a) Bactérias. 

b) vírus. 

c) Protozoários. 

d) Fungos. 
 
 
 

                                           ENSINO RELIGIOSO 

 

                                        HABILIDADE (EF06ER01/02) 

 

1) Os textos sagrados escritos, para algumas tradições religiosas, são criadas a partir de manifestações 

e/ou inspiração divina. Com base na afirmativa, podemos dizer que os textos sagrados escritos tem 

função de: 

 

a) Registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundamentadas. 

b) Guardar em arquivos. 

c) Armazenar para ler depois. 



 

 

d) Provocar manifestações. 

 

2) No período em que se faziam pinturas rupestres e os homens não possuíam o domínio da: 

 

a) Fala 

b) Escrita. 

c) Oralidade. 

d) Gesticulações. 

 

3) O homem pintava os animais de maneira como o via. Provavelmente utilizavam recursos da natureza 

como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Caneta de cor. 

b) Tinta acrílica. 

c) Carvão, seiva de plantas e frutas, argila. 

d) Lápis de gis. 

 

 

 

 

 

 

4) As mandalas são uma forma de retratar o encontro entre manifestação do sagrado com o homem. São 

tipos de textos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) Escritos. 

b) Oral. 

c) Pintura. 

d) Falado. 

 

5) É importante lembra que alguns textos sagrados não nascem necessariamente sagrados, mas tornam-se 

à medida que os grupos os encontram nos textos escritos , elementos que unem em um mesmo 

ensinamento. Qual a outra forma de um texto se tornar sagrado? 

 

a) Durante a vida do líder religioso. 

b) No nascimento do líder religioso. 

c) Após a morte do líder religioso. 

d) Pela fé. 

 

6) A cultura escrita passou a ser a principal forma de não se deixar perder os ensinamentos religiosos. De 

acordo com a afirmativa assinale a imagem que corresponde ao livro sagrado fundamental do 

cristianismo: 

 

 

 

 

 

                   a) (   )                                                                         b) (   ) 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  c) (   )                                                                          d) (   ) 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Habilidades (EF67LP27)   (EF69LP05) 

    Releia o trecho a seguir. 

 

 

 

 

 

 
1.O registro empregado no trecho ―se matar‖ ―tudo tem limite‖, essa expressões são mais: 

a) mais formais 

b) mais informais 

c)  expressões são formais e informais 

d) NR 

 

 
Compare a fala original e sua versão reescrita e marque a resposta correta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 2.Qual dos trechos é mais formal 

a) a fala reescrita 

b) a fala original 

c)  ambas as falas são formais 

d) NRA 

 

Leia a tira  e responda as questões 3 e 4 

JOAQUIM: Não é preciso se matar assim. Tudo tem um limite. 

LUCÍLIA: Sou obrigada a trabalhar coom uma... (contém-se) 

JOAQUIM: Você já amanheceu irritadam. 
                                                     Costa, Cibele. Geração Alpha Lingua Portuguesa: 7º ano, p. 41, 2018 

               Original 

- Muito bem, muito bem! Você me reconheceu corretamente e 

cumpriu seu voto sem nenhum erro. 

                Reescrita 

- Muito bem, muito bem! O senhor me reconheceu corretamente e 

cumpriu seu voto sem nenhum erro. 
                                                     Costa, Cibele. Geração Alpha Lingua Portuguesa: 7º ano, p. 57, , 2018 

 



 

 

 
                                                 Costa, Cibele. Geração Alpha Lingua Portuguesa: 7º ano, p. 68, , 2018 

 

3.A frase dita por Helga faz referência  a um conto muito famoso. Qual? 

 
a) Branca de Neve e os Sete Anões 

b) Cinderela 

c) A Bela Adormecida 

d) João e o Pé de Feijão  

 

 

4.Qual o sentido do pronome usado em ―Espelho, espelho meu‖... ? 

a)  de inexistência 

b)  de qualidade 

c) de  felicidade 

d) de posse  

 

5. Sobre o cartum de Caulos, assinale a proposição correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. A linguagem verbal é desnecessária para o entendimento do texto; 



 

 

II. Linguagem verbal e não verbal são necessárias para a construção dos sentidos pretendidos pelo 

cartunista; 

III. O cartunista estabelece uma relação de intertextualidade com o poema ―No meio do caminho‖, de 

Carlos Drummond de Andrade; 

IV. O cartum é uma crítica ao poema de Carlos Drummond de Andrade, já que o cartunista considera o 

poeta pouco prático. 

a) Apenas I está correta. 

b) II e III estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) II e IV estão corretas. 

 

 

6. Qual o tipo de linguagem utilizada abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             https://www.todamateria.com.br/linguagem-verbal-e-nao-verbal/ 

 

a) Linguagem verbal 

b) Linguagem não verbal 

c) Linguagem mista 

d) Linguagem conotativa 

 

https://www.todamateria.com.br/linguagem-verbal-e-nao-verbal/


 

 

ARTE 

 

Habilidades (EF69AR03). (EF69AR02) 

Desenhar é um ato que praticamos desde crianças. Desenhar de modo poético e artístico requer uma 

intenção e escolhas de materialidades, assuntos e tipos de discurso. Agora aprecie mais um cartum de 

Chico França: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Por toda parte : 7o ano : ensino fundamental : Arte, p.55 /  ed. — São Paulo : FTD, 2018. 

 

 

1. Ao observar a cartum de Chico França acima, qual é a sua interpretação? 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Que tal usar a linguagem poética e criar desenhos e poemas? Que ideias vêm à sua mente? 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Há algum tempo atrás, os livros, as revistas, os jornais, as fotografias, o cinema e a televisão eram 

em preto e branco. Hoje as cores fazem parte das novas vidas, pois por meios de comunicação se 

utiliza delas para transmitir mensagens. Há três tipos, que são: 

 



 

 

a) (  ) cores primárias, secundárias e terciária 

b) (  ) cores primárias, secundárias e terciária 

c) (  ) cores primárias, secundárias e terciária 

d) (  ) cores primárias, secundárias e terciária 

 

 

4. A partir do século XVI, artistas estrangeiros, integrantes das diversas expedições artísticas e 

científicas que percorreram o território brasileiro, produziram imagens documentando, em detalhes, 

aspectos da paisagem, da flora e da fauna. Nesse contexto, destacam-se as pinturas do gênero 

―natureza-morta‖. 

Analise as figuras a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no texto, nas imagens e nos conhecimentos sobre o tema, é correto afirmar que são pinturas 

do gênero natureza-morta e que se inserem no contexto retratado pelos viajantes daquele período no 

Brasil apenas as imagens: 

a) São naturezas-mortas as obras I e IV 

b) São naturezas-mortas as obras I e III 

c) C) São naturezas-mortas as obras I e II 

d) D) São naturezas-mortas as obras I, II e III 

 



 

 

5. Candido Portinari (1903 – 1962), importante artista brasileiro, é autor da obra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                                                https://www.culturagenial.com/quadro-retirantes-de-candido-portinari/ 

 

a) A Carta. 

b) Retirantes. 

c) Caipira picando fumo. 

d) Batalha de Riachuelo. 

 

 

6. Observe a bandeira do Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culturagenial.com/quadro-retirantes-de-candido-portinari/


 

 

Observando os elementos geométricos que compõem a bandeira do Brasil, é correto afirmar que nela 

aparecem: 

a) 2 quadriláteros e um círculo. 

b) 1 quadrado, 2 circulo, 2 losango 

c) 3 trapézio, 1 losango e um círculo. 

d) 4 trapézio e 1 círculo. 

 

 

LÍNGUA INGLESA 

 

     Habilidade (EF07LI06) (EF07LI07)  

Leia e depois responda as questões: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qual a profissão de Marvin? 

a) enfermeiro 

b) policial 

c) cozinheiro 

d) ambulante 

 

2. O que é Marvin é a programação de equipes? (What is Marvin is team programming?) 

a) Programa de prevenção de incêndios (Fire Prevention Program) 

b) programa de prevenção de acidente doméstico 

c) programa de prevenção ao racismo 

d) programa de prevenção a doenças contagiosas 

 

Turn off the stove 

Marvin is a diligent policeman. He loves his job and carries out his duties. It is 

summertime, and his starting a fire prevention program. Marvin is tasked to 

promote ways to avoid fire incidents. He tells children not to play with matches. 

He talks to parents about turning off stoves and hearts when not in use. He gives 

safety tips to anyone who asks. Marvin is doing a great job. One morning, there 

is an emergency meeting. Quite alarmed, Marvin leaves his unfilled coffee cup 

and quickly goes to work. After work, Marvin arrives to find his house on fire. 

Stunned an confused, Marvin asks the firemen about what happened. The 

fireman replies, ―It’s because the homeowner forgot to turn off the stove  

 



 

 

3. Complete as lacunas com as alternativas abaixo: 

Marvin é responsável em promover maneiras de ____________________. 

 Marvin lembra os moradores de desligar os _____________________. 

 

a) Se vestir/ aparelhos de televisão 

b) evitar acidentes domésticos/ aparelhos domésticos 

c) evitar acidentes de carro/ as torneiras 

d)  evirar incidentes de incêndio/ aparelhos 

 

4 Qual o pedido que Marvin faz para as crianças? 

a) Para não brincar na rua 

b) Para não brincar de patinet 

c) Para não brincar com fósforo 

d) Para não brincar de carrinho 

 

5. Procure a tradução no texto das seguintes expressões:Xícara de café/ Desligar o fogão/ Bombeiro:  

 a) coffee cup, off the stove e  fireman 

b) great job,  emergency meeting stunned and confused 

c) Cup of coffee , fireman, great job 

d) fireman, off the stove, confused 

6. Associe corretamente as palavras em inglês com suas respectivas traduções para o português, 

depois, escolha a opção correta. 

(A) Berr                      (   ) Carne 

(B) Water                    (   ) Água 

(C) Milk                      (   ) Irmã 

(D) Juice                    (   ) Mãe 

(E) Mother                  (   ) Café 

(F) Sister                    (   ) Cerveja 

(G) Coffee                  (   ) Suco 

(H) Meat                     (   ) Leite 

 

A alternativa que contempla a sequência corretamente é 

a) H / B / E / F / G / A / C / D 



 

 

b) H / B / F / E / G / A / D / C 

c) C / B / F / E / D / H / G / A 

d) C / A / E / F / G / B / D / 

MATEMÁTICA 

 

 
Habilidades (EF07MA01).(EF07MA03) (EF07MA04)  

 

Observe o poliedro a seguir: 

 
1.A parte assinalada nesse poliedro corresponde a (fica) 

a. face.  

b. aresta.  

c. vértice.  

d. altura. 

 

2.O professor de Roberto escreveu no quadro a seguinte radiciação. 

 
O valor desta radiciação é igual a  

a) 4,00.  

b) 0,40.  

c) 0,08.  

d) 0,04. 

 

 

3.  Em uma editora, uma impressora imprime 125 páginas a cada 6 minutos. Sabe-se que essa 

impressora se manteve em funcionamento durante 90 minutos seguidos.  

O número de páginas impressas, nesse período, é igual a : (fica) 



 

 

a) 209.  

b) 540.  

c) 750.  

d) 1 875. 

 

4. Observe a seguir um retângulo que foi dividido em quadrados iguais. (fica) 

 
A fração que representa os quadrados em branco em relação ao total de quadrados é      

a) 4_ 

12 

b) 16_ 

12 

c) 4_ 

16 

d) 12_ 

16 
 

 

5. Observe o radical a seguir: 

 
Assinale a opção que apresenta o resultado da radiciação desse número. (fica) 

a) 27 

b) 23 

c) 19 

d) 17 

6. Observe a caixa a seguir. (fica) 

 
O volume da caixa, em centímetros cúbicos, é (fica) 

a) 1 350 

b) 1 700 

c) 2 550 

d) 3 400 

GEOGRAFIA 

Habilidade (EF07GE01/02/03) 

 

1) A maioria dos portugueses que vieram para o Brasil  eram homens e muitos deles tiveram filhos 

com mulheres indígenas, iniciando, assim, o processo de: 



 

 

 

a) Miscigenação. 

 

b) incineração. 

 

c) exterminação. 

 

d) Procedimentação. 

 

2) Podemos afirmar que a população brasileira apresenta grande diversidade étnica porque: 

 

a) Resulta da mistura do povo europeu. 

 

b) Resulta da mistura de vários grupos étnicos. 

 

c) Resulta da mistura de vários grupos indígenas. 

 

d) Resulta da mistura de vários grupos negros. 

 

3) Observe a foto abaixo e marque a alternativa que ela representa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Comunidade quilombola. 

 

b) Comunidade ribeirinha. 

 

c) Comunidade indígena. 

 

d) Comunidade rural. 

 

4) O brasil é um país reconhecido por suas belezas e riquezas naturais, que são explorados 

economicamente: 

 

I- As atividades extrativistas. 



 

 

II- Exploração de minérios. 

III- A agricultura. 

IV- Turismo 

São atividades econômicas que se buscam exploração desses recursos: 

 

a) I e II. 

 

b) I, II e III. 

 

c) I e IV. 

 

d) I, II, III e IV. 

 

5) Em relação ás divisões entre os territórios, marque a alternativa que corresponde corretamente o 

significado de LIMITE: 

 

a) Demarca espaços nacionais. 

 

b) Demarca as unidades da federação. 

 

c) Demarca as áreas dos municípios. 

 

d) Demarca os bairros. 

 

6) Observe a foto a seguir, que mostra uma embarcação transportando cana-de-açúcar na hidrovia tietê 

paraná. Marque a alternativa que justifica o porque da extensa rede hidrográfica ser uma 

potencialidade econômica brasileira: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) É uma alternativa vantajosa para o custo do escoamento da produção econômica (rede de transporte 

de mercadorias e pessoas). 

b) É uma alternativa de curto prazo. 

c) É uma alternativa segura. 

d) É uma alternativa que não prejudica o meio ambiente. 
 



 

 

CIÊNCIAS 

 

                               Habilidades (EF07CI01) E ( EF07CI11) 

 

1) O ser humano desenvolveu tecnologias que lhe permitem controlar e modificar parcialmente o meio 

em que  habita. Entre essas tecnologias estão as máquinas simples. As imagem abaixo são exemplos de 

máquinas simples, exceto: 

 

                a) (    )                                                           b) (   )                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 c) (   )                                                            d) (   )                                                                

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) A alavanca é uma peça rígida, com uma barra, uma haste, que pode girar em torno de um ponto de 

apoio e, dessa forma, aumentar o efeito da força aplicada em uma de suas extremidades. E exemplo de 

alavanca a alternativa: 

 

 

 

 



 

 

                    a) (   )                                                                     b) (   ) 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     c) (   )                                                                     d) (   ) 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) As máquinas simples transformam energia ou transmitem uma força aplicada em um ponto do 

espaço para outro, aplicando ou modificando a ação dessa força. São exemplo de máquinas simples: 

 

a) As alavanca, as rodas, os planos inclinados, as cunhas e os parafusos e os parafusos. 

b) Bicicleta, celular e polias. 

c) Polias e computadores. 

d) Automóveis e computadores. 

 

4) As máquinas simples são objetos que fazem parte do nosso cotidiano. De acordo com a afirmativa, 

associe cada imagem a seguir a um tipo de máquina simples. 

 

a) Alavanca. 

b) Plano inclinado. 

c) Engrenagem. 

d) Roda. 

 

       (    )                                                                                                (    ) 

 



 

 

  

 

 

       (     )                                                                                               (    ) 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

5) As máquinas simples tornam as tarefas corriqueiras mais fáceis de serem realizadas. Observe as 

imagens abaixo e marque a que corresponde a engrenagem: 

 

 

      a) (   )                                                                                b) (   ) 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

c) (   )                                                                                d) (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6) A força aplicada para elevar ou descer um carro pode ser realizada por uma máquina simples com a 

finalidade de ser menor que a necessária. A imagem abaixo permite que o carro seja rebocado para 

cima do caminhão guincho por meio de: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Plano inclinados. 

b) Cunha. 

c) Polia 

d) Roda. 

 
 

HISTÓRIA 

                                                               Habilidade (EF07HI01/030) 

 

1) Assinale a alternativa correta sobre a história das diferentes sociedades africanas até o século XVI. 

a) O império Songhai, situado às margens do rio Níger, teve em sua capital Gao um importante polo 

mercantil que reunia mercadores oriundos da Líbia, do Egito e do Magreb. 

b) As sociedades da África equatorial, em função das condições geográficas e climáticas pouco 

propícias, eram formadas predominantemente por pastores de animais de pequeno porte, sendo 

praticamente inexistente na região o cultivo de produtos agrícolas. 

c) As sociedades de origem Bantu, localizadas na região da África meridional entre os séculos XII e 

XV, eram predominantemente nômades e coletoras, não organizadas em aldeias e com escasso 

desenvolvimento tecnológico. 

d) A África, marcada pela intensa difusão do cristianismo durante as Cruzadas, contou, entre os século 

XI e XV, com reduzida presença de elementos islâmicos na definição das variadas culturas existentes 

no continente. 



 

 

e) O estabelecimento da colônia portuguesa em Moçambique, no século XVI, definiu o início das rotas 

comerciais ligando a região oriental do continente africano, entre Madagascar e o Chifre da África, 

com a Europa e a Ásia. 

 

2) Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios 

africanos trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, 

estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive à da religião. Há razões para pensar que os 

africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre 

si de elos culturais mais profundos. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de 

diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a: 

 

a) formação de uma identidade cultural afro-brasileira. 

b) superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias. 

c) reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. 

d) manutenção das características culturais específicas de cada etnia. 

e) resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. 

 

3) civilizações pré-colombianas que se desenvolveram na região da Mesoamérica (onde hoje está parte 

do México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua) – civilização asteca e civilização maia – 

foram consideradas bastante avançadas para os europeus que com elas travaram o primeiro contato. 

Aponte a alternativa abaixo que contenha alguns dos aspectos definidores desta característica de 

―civilização avançada‖: 

a) Astecas e maias possuíam uma sofisticada tecnologia de navegação ultramarina que possibilitou a 

exploração das regiões litorâneas da América do Sul. 

b) As grandes cidades destas civilizações, como Teotihuacán, possuíam um grande sistema de 

infraestrutura, tendo desenvolvido grandes templos, grandes vias e praças para comércio e 

comportavam até mais de 100.000 habitantes dentro de seus domínios. 

c) Astecas e maias não faziam sacrifícios cruentos (morte de pessoas ou animais), pois já havia entre 

essas civilizações um avançado sistema religioso, como o Cristianismo e o Budismo. 



 

 

d) Essas duas civilizações tinham em comum o fato de possuírem um sofisticado sistema astronômico 

e um exímio domínio da pólvora. 

e) As cidades pré-colombianas da Mesoamérica não tinham templos grandiosos, pois haviam 

concebido um tipo de estado laico, com administração burocrática isenta de interferências religiosas. 

 

4) O conceito de ―Revolução Científica‖ envolve as novas concepções sobre a natureza e os métodos 

de investigação das ciências naturais que predominam a partir do século XVII. Assinale a opção que 

combina dois marcos da ―Revolução Científica‖. 

a) A teoria da evolução, de Charles Darwin, e o desenvolvimento da tabela periódica dos elementos, 

por Dmitri Mendeleev. 

b) A teoria do eletromagnetismo, de James Clerk Maxwell, e as leis da hereditariedade, de Gregor 

Mendel. 

c) A teoria geocêntrica de Ptolomeu e o teorema de Pitágoras. 

d) A teoria atomística de Demócrito e a medicina científica de Hipócrates. 

e) A teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico e a lei da gravitação universal, de Isaac Newton. 

 

5) ―A filosofia encontra-se escrita neste grande livro que continuamente se abre perante nossos olhos 

(isto é, o universo), que não se pode compreender antes de entender a língua e conhecer os caracteres 

com os quais está escrito. Ele está escrito em língua matemática, os caracteres são triângulos, 

circunferências e outras figuras geométricas, sem cujos meios é impossível entender humanamente as 

palavras; sem eles, vagamos perdidos dentro de um obscuro labirinto.‖ 

GALILEI, G. O ensaiador. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava 

defender a: 

 

a) continuidade do vínculo entre ciência e fé dominante na Idade Média 

b) necessidade de o estudo linguístico ser acompanhado do exame matemático 

c) oposição explicação científica aos pressupostos da explicação religiosa. 

d) a defesa da investigação científica pretendida pela Igreja. 



 

 

e) inutilidade da matemática para elaborar uma explicação racional da natureza. 

 

6) De acordo com a imagem abaixo, sua economia baseava-se no cultivo de milho, batata e tabaco. 

Desenvolveram a tecelagem, a cerâmica, a metalurgia do bronze e do cobre, sabia trabalhar metais 

preciosos, como ouro e prata, e utilizavam a lhama como animal de carga. A que civilização a imagem 

se refere: 

    a) os maias 

    b) os astecas 

    c) os incas 

   d) os tupis-guaranis 

    e) os caraíbas 

 

 

 

 

 

   

 

ESTUDOS AMAZÔNICOS 

 

                            Habilidade (EF07HI01/03) 

 

1) Observe a imagem e marque a alternativa que responde a pergunta: o que une as pessoas desta 

imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

a) Religião. 

b) Comportamento. 

c) Raça. 

d) Festividade. 

 

2) Leio o texto sobre a usina de belo monte: energia ou impacto ambiental? Marque a alternativa que 

representa o choque ― moderno‖ na sociedade. 

 

[...] 

―O impacto social gerado por Belo Monte‖ 

 

Outra consequência importante da construção da usina de Belo Monte tem sido o impacto social 

causado nas cidades ao redor. Com a chegada de milhares de trabalhadores para atender à demanda de 

mão de obra para uma construção desse porte, as cidades mais próximas como Altamira, viram sua 

população crescer mais de 50% em cinco anos! O resultado disso foi um caos social sem precedentes: 

aumento no número de assassinatos e acidentes de trânsito, superlotação de hospitais, crise de moradia, 

aumento no custo de vida, etc. 

 

a) Aquilo que é ―moderno‖ tem impactos negativos e positivos na sociedade. 

b) O ―moderno‖ só apresenta impacto negativo. 

c) O ―moderno‖ só apresenta impacto positivo. 

d) E tão comum que não causa impactos na sociedade. 

 

3) A imagem abaixo está baseada no conceito “ Rotação por estação ”. Observe e marque o que ela 

reapresenta: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Representa pessoas antigas. 

b) Representa pessoas e seus diversos tipos de trabalho que exercem na sociedade. 

c) Representa o mesmo grupo social. 

d) Representa pessoas com a mesma renda e escolaridade. 

 

4) O continente africano além de ser o berço da humanidade  é, também, o das civilizações. De acordo 

com a afirmativa marque a alternativa correta que responde a pergunta: Qual lugar das primeiras 

descobertas, invenções e instituições humanas? 

 

a)  Europa. 

b) África. 

c) Ásia. 

 



 

 

d) América. 

 

5) Observe o mapa e correlacione os continentes com suas características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Ásia                                      (   ) um dos menores continentes e o mais importante politicamente. 

 

b) América                                (   ) maior quantidade de etnias do planeta. 

 

c) África                                    (   ) O segundo maior continente do mundo. 

 

d) Europa                                   (   ) maior continente com alto percentual de população. 

 

 

6) Observe as imagens abaixo distintas que representam sociedades diferentes e marque a alternativa 

que corresponde ao conceito de civilização: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

a) Numa perspectiva evolutiva é o estágio mais avançado de determinada sociedade humana. 

b) Conjunto de conhecimentos dos antepassados. 

c) Conjunto de instituições antigas. 

d) declínio dos avanços econômicos e culturais. 

 

ENSINO RELIGIOSO  

EF07ER01/03/04 

1) Para Max weber as crenças religiosas exercem um papel transformador na conduta dos indivíduos 

em sociedades. De acordo com a afirmativa marxista a forma como o homem produz e reproduz sua 

sobrevivência, exerce uma influência determinante sobre as outras esferas da vida social, tais como: 

 

a) A  religião, a cultura, as instituições políticas e jurídicas. 

b) A economia e as igrejas. 

c) As diversidades  religiosas. 

d) O divino, a fé e religiosidade. 

 

2) No livro, “ A ética protestante e o espirito do capitalismo”, weber defendeu a tese de que a 

religião protestante exerceu uma poderosa influência no surgimento do modo de produção capitalista. 

Com base em dados estatísticos extraído da sociedade americana, ele demostra que, naquele país, os 

líderes do mundo dos negócios e os proprietários na sua maioria de capitais eram: 

 

a) Adeptos do catolicismo. 

b) Adeptos do protestantismo. 

c) Adeptos do judaísmo. 

d) Adeptos das manifestações divinas. 

 

3) Observe a imagem que se refere a organizações religiosas, veja que há atuação de lideranças 

exercidas por homens e mulheres com funções e papéis definidos. Assinale a alternativa que é exemplo 

de organização religiosa liderada por mulheres: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Cristianismo. 

b) Católica 

c) Ialorixá 



 

 

d)Islamismo. 

 

4) A presença da mulher na igreja católica é fundamental, embora não inserida no contexto hierárquico 

da igreja. Desta forma, para o catolicismo a presença do sagrado feminino remete-se a figura de: 

 

a) Isabel. 

b) Madalena. 

c) Boa samaritana. 

d) Maria de Nazaré, mãe de Jesus. 

 

5) A organização religiosa está presente em nosso cotidiano, no contexto em que vivemos e podem ser 

reconhecidos por meio da estrutura hierárquica das lideranças religiosas. Com base nessa afirmativa 

correlacione representantes religiosos à religião que pertencem: 

 

a)                                                                                    b) 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                                                                     d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 (   ) Islamismo. 

 (   ) Catolicismo. 

 (   ) Candomblé. 

 (   ) Espiritismo. 

 

6) É importante compreender  a diferença entre líder e fundador religioso, neste caso observe a 

imagem e assinale a questão correta que representa respectivamente as imagens: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Papa Francisco                                                             Discípulo Pedro 

 

a) Líder e fundador 

b) Líder e líder. 

c) Fundador e líder. 

d) Fundador e fundador. 
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Habilidades (EF69LP02)  (EF89LP02).  

      

 Leia a tirinha  

      
Tirinha Garfield, de Jim Davis 

 

1.Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que: 

a) A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. 

b) O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. 

c) O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. 

d) A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. 

 

 

 

 



 

 

Leia o Poema de Cora Coralina 

O Semeador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O semeador, Vincent Van Gogh 

 

Saiu o Semeador a semear 

Semeou o dia todo 

e a noite o apanhou ainda 

com as mãos cheias de sementes. 

Ele semeava tranquilo 

sem pensar na colheita 

porque muito tinha colhido 

do que outros semearam. 

Jovem, seja você esse semeador 

Semeia com otimismo 

Semeia com idealismo 

as sementes vivas 

da Paz e da Justiça. 

Cora Coralina 

 

 

 

1. O trechodestacado, a autora personifica o substantivo noite, ou seja, empresta a esse 

substantivo uma ação atribuída a pessoa, uma ação humana. Como se dá nessa frase a 

personificaçãow 

a) a autora diz que a noite apanhouas sementes 

b) a autora diz que a noite apanhou o semeador com as mãos cheias de sementes 

c) a autora diz que a noite é justa 

d) N.E.A 

 

 

 

 

 

[...] e a noite o apanhou ainda com as mãos cheias de semente. 

http://4.bp.blogspot.com/-o-IkGQ89J0Q/VX2j0kq4sqI/AAAAAAAAJDA/WxIghxzHxqA/s1600/van+gogh+semeador.jpg
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2- Analise a charge abaixo para responder à questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Disponível em http://dukechargista.com.br/ 

As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecer algum tipo de crítica a diversas 

situações do cotidiano. Sobre a charge do chargista Duke, analise as seguintes afirmações e julgue 

aquelas que são verdadeiras: 

I. Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização 

da Copa do Mundo de 2014 no Brasil; 

II. Através da gradação na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma 

visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil; 

III. Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge, pois 

essa tem apenas a função de divertir o leitor; 

IV. Podemos inferir que o entusiamo inicial pela realização dos jogos no Brasil foi substituído por uma 

postura pessimista por parte da personagem retratada. 

São verdadeiras: 

a) I e III. 

b) I, IV e III. 



 

 

c) II e IV. 

d) I, II e IV. 

 

 O observe e resolva as questões 3 e 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Meme do Bode gaiato 

 
3. É uma mídia social do (a), 

a)  Facebook 

b) Whatsapp 

c)  Twitter 

d) Waze 

 
 
4. O conteúdo apresenta situações: 

a) Cotidianas apresentadas de forma bem humorada por um bode nordestino. [...] a página apresenta 

referências à cultura e costumes do povo nordestino, sobretudo o pernambucano [...] 

b) da vida pública da elite de forma bem humorada representada por uma cabra 

c) cotidiana apresentada de forma séria por um bode paraguaio 

d) cotidiana apresentada de forma séria por um bode nordestino 

e) N.R.A 

 

 

 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Waze


 

 

Considere o seguinte anúncio publicitário:  

Quem tem Ourocard leva a vida leve. Leve, porque 

ele é prático e não pesa no bolso. Leve, porque 

você pode ter dois Ourocard, Visa e Mastercard, 

pelo preço de um, e porque o limite vale para seus 

dois cartões. Assim você usa, a cada compra, o 

Ourocard que estiver na melhor data para você. 

Leve, porque dá um alívio no seu orçamento: você 

ganha mais prazo, divide mais parcelas e conta com 

uma das melhores tachas do mercado. Leve, enfim, 

porque é do Banco do Brasil e todo mundo 

conhece. Ourocard. Leve com você. Sempre. Ourocard. Leve a vida leve. 

 

 5. Assinale a alternativa que não corresponde aos sentidos dados à palavra “leve” no anúncio: 

 a) Portar – usar – ter.  

b) Vida tranqüila – despreocupação. 

 c) Pouco peso – pequeno – baixo custo. 

 d) Premiação – riqueza – boa renda. 

 

 
Leia o texto abaixo: 

Fernanda Takai 

 

Fernanda Takai, cantora e compositora, vocalista do grupo Pato Fu lançou um livro com o título: 

―Nunca Subestime Uma Mulherzinha - Contos e Crônicas‖, segundo suas palavras, o livro não tem a 

ver com as bandas de rock com vocais feminino, mas sim com a mulher em geral. Quem fica em casa 

lavando roupa e cuidando de filho parece invisível, mas as mulherzinhas são capazes de tudo. 

6. Qual o sentido produzido pelo uso da palavra mulher no diminutivo: 

a) Inferiorizar a mulher que não trabalha. 

b) Enaltecer apenas o trabalho doméstico da mulher. 

c) Enaltecer a mulher que realiza todos os tipos de trabalho. 

d) Enaltecer as mulheres que trabalham fora de casa. 

 

 

 

 

 
 



 

 

LÍNGUA INGLESA 
                              Habilidade (EF08LI06.) (EF08LI08). 

Leia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Read the text and answer (leia o texto e responda) 

 

1. Calvin gostaria de andar de triciclo 

a) no parque. 

b) na praça. 

c) no telhado. 

d) no muro. 

 

2.A tradução da frase no 3º quadrinho é 

a) ―Então eu posso ter um biscoito?‖ 

b) ―Eu posso comer um presunto?‖ 

c) ―Eu posso brincar lá fora?‖ 

d) ―Você pegou meus biscoitos?‖ 

 

 

3.  O que Calvin queria fazer no primeiro quadrinho? 

a) Passear de bicicleta. 

https://3.bp.blogspot.com/-7INqlRlx4xk/XAE575pqnwI/AAAAAAAAa3o/-Rr6aGmhiSMXQnzVHWmV1YgZcAo8LcekACLcBGAs/s1600/222.png


 

 

b) Brincar com fogo com seu amigo. 

c) Não ir para a escola. 

d) Colocar fogo no seu colchão. 

 

 

4.  Associe as palavras abaixo com suas respectivas traduções: 

(A) roof            (   ) colchão 

(B) mattress    (   ) telhado 

(C) cookie       (   ) cama 

(D) fire             (   ) mãe 

(E) mom          (   ) biscoito 

(F) bed            (   ) fogo 

 

 

A sequência correta na alternativa  

a) D / B / F / E / C / A 

b) B / A / F / E / C / D 

c) F / A / B / E / C / D 

d) F / A / E / B / C / D 

 

5. Read the text and answer: (leia o texto e responda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que Calvin perguntou para a sua mãe? 

 a) ―O que tem para o almoço?‖ 

b) ―O que tem para o jantar?‖ 

c) ―O que tem para o café da manhã?‖ 

https://4.bp.blogspot.com/-1VANKp7DYRQ/XAE6YxLfijI/AAAAAAAAa3w/93g1icG3tN01-ByMNX2B3lobpGypT_UmQCLcBGAs/s1600/222.png


 

 

d) ―Você fez meu almoço?‖ 

6. O que sua mãe preparava na cozinha? 

a) doce 

b) carne 

c) peixe 

d) suco 

 

 

ARTE 

Habilidade (EF69AR04) (EF69AR05)  

 

1. A imagem abaixo é uma pintura em tela, intitulada Futebol, foi pintada no ano de 1935 pelo artista: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://revistagloborural.globo.com/EditoraGlobo/componentes/article/edg_article_print/0,3916,642274-1641-1,00.html 

 
a) Candido Portinari 

b) Lasar Segall 

c) Emiliano di Cavalcanti 

d) Hélio Oiticica 

 

2. Conhecido como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga do Nascimento, foi um compositor brasileiro, 

natural do Recife, nascido no ano de 1912. Entre suas composições mais conhecidas estão: 

 

a) Morena Tropicana 

b) Asa Branca 

c) Listas 

d) A lua  

 

 

http://revistagloborural.globo.com/EditoraGlobo/componentes/article/edg_article_print/0,3916,642274-1641-1,00.html


 

 

3. Ao longo da história, diferentes civilizações vestiram roupas por motivos culturais. O tipo de roupa 

é diferente em culturas diferentes, é parte desa cultura que, muitas vezes é passada de geração para 

geração. Observe as imagens e marque a opção que apresenta o nome correto referente a cultura de 

cada vestimenta. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

a) I- Africana, II- Egípcia, III- Indígena, IV- Japonesa 

b) I - Árabe, II- Egípcia, III- Indígena, IV- Brasileira 

c) I- Japonesa, II- Egípcia, III- Indígena, IV- Árabe 

d) I- Africana, II- Egípcia, III- Indígena, IV- Árabe 

 
4. Algumas tribos indígenas faziam e utilizavam potes e vasos para armazenar alimentos ou 

guardar objetos. Esses vasos eram feitos de qual material? 

a) Pedra Sabão 

b) Argila 

c) Metal 

d) Mármore 

 

5. Observe a fotografia das páginas de abertura. Ela mostra uma vista aérea de qual cidade? 

 
 
 
 

 

 
 
https://g1.globo.com/pa/para/minha-

praia/noticia/2019/07/05/belem-e-regiao-

metropolitana-oferecem-alternativas-para-a-
temporada-do-verao-paraense.ghtmlVista aérea de 

Belém, Pará — Foto: Oswaldo Forte/Amazônia Hoje 

      

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/minha-praia/noticia/2019/07/05/belem-e-regiao-metropolitana-oferecem-alternativas-para-a-temporada-do-verao-paraense.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/minha-praia/noticia/2019/07/05/belem-e-regiao-metropolitana-oferecem-alternativas-para-a-temporada-do-verao-paraense.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/minha-praia/noticia/2019/07/05/belem-e-regiao-metropolitana-oferecem-alternativas-para-a-temporada-do-verao-paraense.ghtml
https://g1.globo.com/pa/para/minha-praia/noticia/2019/07/05/belem-e-regiao-metropolitana-oferecem-alternativas-para-a-temporada-do-verao-paraense.ghtml


 

 

a) São Paulo 

b) Marituba 

c) Ananindeua 

d) Belém 

 

6- Leia o texto 

                                    Patrimônio cultural 

Chamamos de patrimônio cultural o conjunto de bens e manifestações com importante valor histórico e 

cultural de um povo. Construções, conjuntos urbanos, monumentos, assim como festas, tradições e 

produções artesanais podem constituir esse patrimônio cultural. Todos esses bens contribuem para a 

formação da identidade de um povo, e a preservação de sua memória permite que gerações futuras 

também tenham acesso a eles. O patrimônio tem valor afetivo, histórico e/ou artístico para determinada 

região e seus habitantes. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
Publicado:  Quarta, 23 de Novembro de 2016, 12h08 | Última atualização em Segunda, 28 de Novembro de 2016, 12h21 | Acessos: 3214  

As linhas e os traços na peça representam a cultura: 

a) americana 

b) paraense 

c) paranaense 

d)canadense 

 

 

 

 

 

 



 

 

Matemática 

Habilidade (EF08M02)(EF08MA01) (EF08MA02)  

1.O número escrito no último quadro é ? 

 

 

 

a) -20 

b)  -6 

c) 18 

d)  34 

2.O valor da expressão numérica 1+1.99 é: 

a) 2,99 

b) 3,99 

c) 3, 98 

d) 3,10 

3.Efetuando (-4) . (-6) : (-3) obtemos: 

a)-8 

b) -6 

c) 6 

d) 8 

4.Qual é o valor de x, sendo que x = -1+4-(7.4:14) ? 

https://4.bp.blogspot.com/-Qmz06XmYalw/WRZb-6gghXI/AAAAAAAA0K8/kl6VQgswk_U--A-KDd2zlzFf7chGgIt-wCLcB/s1600/problema-matematica.png


 

 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d)4 

5.O resultado da expressão (-3)² + (-5) + 4 é: 

a) -10 

b)  5 

c) 8 

d) 15 

6. Sendo P =(-6)º + (-3)²+ (-2)³ .(-1), então o valor de P é: 

(A) -18 

(B) -2 

(C) 2 

(D) 18 

 

 

GEOGRAFIA 8° ANO 

HABILIDADE EF08GE01/02/03/04 

 

1) De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2014, do Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento( Pnud), as mulheres enfrentam mundialmente ― vários tipos de desvantagens e 

discriminação no domínio  da saúde, educação e emprego‖. Como maneiras de combate as 

desvantagens e descriminação citada no texto, pode -se indicar mudanças, exceto: 

 

a) Mudanças na legislação que obriguem empresas e instituições públicas a oferecer uma cota para as 

mulheres. 

 

b) Aplicação de punições mais severas para quem cometer atos de descriminação e abusos contra elas. 

 

c) Práticas de empoderamento feminino, promoção de política pública que as favoreçam. 

 

d) O não empoderamento feminino e dedicação exclusiva aos trabalhos domésticos. 

 

2) Fatores naturais, como clima, hidrografia, relevo e históricos como guerras, aglomerações urbanas e 

etc. São razões que explicam: 



 

 

 

a) A desigualdade na distribuição espacial da população mundial. 

 

b) A igualdade espacial da população mundial. 

 

c) A não interferência na distribuição espacial da população mundial. 

 

d) A construção de uma sociedade justa. 

 

3) Desde os anos de 1970, a um intenso fluxo migratório inter e inter-regional na América Latina. 

Atualmente os conflitos armados e as desigualdades econômicas são as principais causas das: 

 

a) Imigração de países. 

 

b) Migração entre os países. 

 

c) Emigração de país. 

 

e) Densidades demográficas. 

 

 

4) Na década de 1990, muitos brasileiros descendentes de japoneses migraram para o Japão em busca 

de melhores oportunidades. A imagem abaixo retrata imigrantes brasileiros em manifestação na 

obtenção de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Tecnologia. 

 

b) Emprego. 

 

c) Moradia. 

 

d) Cargos Políticos. 

 

5) A imagem abaixo refere-se as chinatowns, exemplos de como a paisagem e o espaço geográfico 

podem retratar e explicar a existência de uma determinada cultura, hábitos e até a economia. De acordo 

com o texto e a imagem as chinatowns são áreas que receberam imigrantes oriundos: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Da Coreia. 

 

b) Do Japão. 

 

c) Da China. 

 

d) Da Malásia. 

  

6) No mapa e com auxílio de um atlas, é possível verificar área que apresentam alta densidade 

demográfica, tais como: 

 

 

 

a) Japão, Índia e países do continente Europeu. 

 

b)  Países do continente Americano. 

 

c) Países africanos e da Ásia continental. 

 

d) Oceania, Vietnã e coreia do Sul. 

 

 



 

 

HISTÓRIA 

Habilidades (EF08HI02/03) 

 

1) Leia o texto a seguir e marque as vantagens que as máquinas ofereciam em relação aos artesãos: 

[...] A cidade já não precisava deles. Tudo oque tinham apreendido ao logo de muitos anos se 

tornava inútil. A máquina fazia o mesmo trabalho mais depressa e melhor e, ainda por cima, por 

um custo muito menor. Evidentemente, uma máquina não precisa comer nem dormir como ser 

humano. Ela não precisa descansar. Graças à máquina, o fabricante economizava oque cem 

tecelões poderiam pretender para ter uma vida feliz e agradável. Era ele que tirava maior 

proveito da máquina. 
        Ernst Hans Gombrich. Breve história do mundo. São paulo: Martins fontes,2001. p. 287. 

 

a) Os artesãos produziam lentamente com custo menor. 

 

b) A mão de obra era mais demorada. 

 

c) Os trabalhadores eram mais lentos, porém mais eficazes. 

 

d) Os trabalhos eram feitos mais rapidamente, com maior qualidade e por um custo menor. 

 

2) Observe a imagem a seguir que retrata o desfecho do processo que levou à instauração da 

monarquia parlamentar na Inglaterra com, o tema : Apresentação da declaração dos direitos ao rei da 

Inglaterra, e assinale a alternativa correta em relação ao ano que foi feito a pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/historiageral/revolucao-inglesa.htm 

 

 

 

 

 



 

 

a) 1688. 

 

b) 1868. 

 

c) 1768. 

 

d) 1687. 

 

3) As máquinas a vapor foram importantes para as mudanças que ocorreram na Europa durante a 

revolução industrial. Com base na afirmativa observe as imagens e marque a alternativa que não 

corresponde as máquinas desse período: 

 

a) (   )                                                                         b) (   ) 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

c) (   )                                                                          d) (   ) 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Durante o século XIX, a revolução industrial se expandiu para outras regiões . Assinale a região que 

não se industrializou nas primeiras décadas do século XIX: 

 

a) Vale do Ruhr. 

 

b) Bélgica. 



 

 

 

c) Norte da França. 

 

d) Brasil. 

 

5) A organização de trabalhadores em fábricas, aliadas às novas tecnologias disponíveis, fez a 

quantidade de produtos fabricados crescer vertiginosamente, caracterizando oque chamamos de: 

 

a) Produção em larga escala. 

 

b) Produção em pequena escala. 

 

c) Produção em curto prazo. 

 

d) Produção em logo prazo. 

 

6) O período que vai da queda de Jaime II até a assinatura da “Declaração de direitos”, considerado 

menos violento que os das guerras civis, foi chamado de: 

 

a) Revolução Inglesa. 

 

b) Revolução gloriosa. 

 

c) Revolução industrial. 

 

d) Revolução dos direitos. 

 

 

ESTUDOS AMAZÔNICOS 

 

 

Habilidades(EF08EA02PA) (EF08EA06PA)  

 

Leia o Resumo abaixo 

A Amazônia abrange a região da bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta, 

ocupa mais de 7 milhões de km2. O principal rio é o Rio Amazonas, o qual possui mais de 1.100 

afluentes que nele deságuam. 

 

Os rios são, muitas vezes, caracterizados pela cor de suas águas. Há os rios barrentos, devido à 

concentração de nutrientes e sedimentos, como o Rio Amazonas; há os rios de águas pretas, 

caracterizados pela presença de areia e húmus, como o rio Negro; e há os rios de águas claras, que não 

apresentam tanta concentração de nutrientes e possuem corredeiras em seus trechos, como o rio Xingu. 

 A Amazônia é considerada a região de maior biodiversidade do planeta. 

 O bioma Amazônia não é exclusivo do território brasileiro, abrangendo áreas de outros países. 



 

 

 Compreende o conjunto de ecossistemas que correspondem à Floresta Amazônica, maior floresta 

tropical do mundo, e também a Bacia Amazônica, maior bacia hidrográfica do planeta. 

 A fauna é extremamente rica e conta com mais de 30 milhões de espécies. 

 A flora da Amazônia é bastante diversificada, constituída por árvores, ervas, arbustos, lianas e 

trepadeiras. 

 Cerca de 17% do bioma foi devastado nos últimos 50 anos. 

Características 

Localização Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana 

Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. 

Área 
Considerando a abrangência em outros países, o bioma apresenta cerca de 6,9 

milhões de km
2
. 

No Brasil: 4.196.943 milhões de km
2
, segundo o IBGE. 

Habitantes 
Aproximadamente, 33 milhões de habitantes, incluindo cerca 1,6 milhão de 

indígenas. 

Estados 

abrangidos no 

Brasil 

Ocupa, aproximadamente, 49,29% do território brasileiro, nos estados 

do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato 

Grosso, Maranhão e Tocantins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A Amazônia é uma terra de superlativos: É a maior floresta tropical do mundo, com mais de 40.000 

espécies de plantas. Em nenhum lugar na Terra se encontram tantas aves, peixes de água doce ou 

borboletas diferentes. Esta é a casa de uma em cada dez espécies conhecidas pela ciência. Entre elas 

estão a onça-pintada, o maior felino das Américas; a surucucu, a maior víbora da Terra; a sucuri, a 

cobra mais pesada do mundo; a harpia, a maior ave de rapina da América do Sul‖. 

 
PASCHOAL, F. Amazônia: uma floresta de superlativos. National Geographic Brasil, set. 2012. Acesso em: 14 ago. 2015. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pais-brasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/historia-bolivia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/colombia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/equador.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/guiana.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/guiana-francesa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/guiana-francesa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historia-da-america/historia-peru.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/suriname-aspectos-geograficos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/venezuela.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-acre.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-amapa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-estado-amazonas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-para.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-roraima.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-rondonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-matogrosso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-matogrosso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-maranhao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-tocantins.htm


 

 

A localização e a configuração vegetal das fitofisionomias do Bioma Amazônia permitem classificar 

sua floresta como: 

 

a) Temperada Decídua 

 

b) Latifoliada Equatorial 

 

c) Subtropical Úmida 

 

d) Ombrófila Densa 

 

e) Tropical Aciculifoliada 

 

 

2. Sobre a bacia hidrográfica amazônica, podemos afirmar que: 

 

a) é composta por uma rede de drenagem exclusivamente brasileira. 

 

b) é a segunda maior bacia hidrográfica do mundo, atrás somente da bacia Platina. 

 

c) possui um baixo potencial hidrelétrico e um alto potencial hidroviário. 

 

d) é abastecida pelas chuvas regulares e também pelo regime nival oriundo dos Andes. 

 

e) o seu rio principal ocupa uma área de relevo irregular do tipo planáltico. 

 

 

3. Estudo comprova que desmatamento da Amazônia afeta chuvas até na Argentina 

 

―O ar que passa sobre grandes áreas de floresta tropical produz pelo menos duas vezes mais chuva do 

que o que se move através de áreas com pouca vegetação. Em alguns casos, florestas contribuem para 

o aumento de precipitação a milhares de quilômetros de distância, de acordo com o estudo publicado 

na revista Nature‖.BBC Brasil, 8 set. 2012. Acesso em: 14 ago. 2015 (adaptado). 

 

A dinâmica acima apresentada relaciona-se, em partes, com: 

 

a) a captação do dióxido de carbono pela floresta. 

 

b) a atenuação do efeito estufa. 

 

c) a dinâmica dos ―rios voadores‖. 

 

d) a descarga fluvial do Rio Amazonas. 

 

e) a captação do ar úmido do Pacífico. 



 

 

 

 

4. A Floresta Amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar 

toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do 

século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio 

natural do país está sendo torrado.AB’SABER, A. Amazônia: do discurso à práxis. São Paulo: EdUSP, 1996. 
 

Um processo econômico que tem contribuído na atualidade para acelerar o problema ambiental 

descrito é: 

 

a) Expansão do Projeto Grande Carajás, com incentivos à chegada de novas empresas mineradoras. 

 

b) Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas. 

 

c) Construção da rodovia Transamazônica, com o objetivo de interligar a região Norte ao restante do 

país. 

 

d) Criação de áreas extrativistas do látex das seringueiras para os chamados povos da floresta. 

 

e) Ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas nacionais e 

estrangeiras. 

 

 

5.Quais os estados abrangidos pela Floresta Amazônica? 

a)  Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins 

b) Acre, Amapá, São Paulo, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins 

 

c) Acre, Amapá, Amazonas, Brasília, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins 

 

d) Minas Gerais Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins 

 

 

6. Qual a maior bacia hidrográfica do planeta? 

a) Bacia Amazônica, 

b) Bacia do Rio São Francisco 

c) Bacia do Rio Paraguai 

d) Bacia do Rio Mocajuba 

 

CIÊNCIAS-CFB 

 

Habilidades (EF08CI01) 

 

Leia o texto 

https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-acre.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-amapa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-estado-amazonas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-para.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-roraima.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-rondonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-matogrosso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-maranhao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-tocantins.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-acre.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-amapa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-para.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-roraima.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-rondonia.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-matogrosso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-maranhao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-tocantins.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-acre.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-amapa.htm
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https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-tocantins.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-amapa.htm
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https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-maranhao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/brasil/aspectos-naturais-tocantins.htm


 

 

Quando se fala em fontes de energia, há uma grande separação entre fontes de energia renováveis e 

fontes de energia não renováveis. 

Fontes de energia renováveis: 

 Energia eólica; 

 Biomassa; 

 Hidroelétrica, 

 Termoelétrica. 

Fontes de energia não renováveis: 

 Carvão mineral; 

 Petróleo; 

 Combustíveis fósseis. 

Ao longo do tempo, a crise ambiental e climática acirrou esse debate e esse tipo de tema tornou-se 

bastante presentes nas provas de diversos concursos. 

 

1.Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos 

gases causadores do aquecimento global? 

 

a) Óleo diesel. 

b) Gasolina. 

c) Carvão mineral. 

d) Gás natural. 

e) Vento. 

 

2. Empresa vai fornecer 230 turbinas para o segundo complexo de energia à base de ventos, no sudeste 

da Bahia. O Complexo Eólico Alto Sertão, em 2014, terá capacidade para gerar 375 MW (megawatts), 

total suficiente para abastecer uma cidade de 3 milhões de habitantes. 

MATOS, C. GE busca bons ventos e fecha contrato de R$ 820 mi na Bahia. Folha de S. Paulo, 2 dez. 

2012. 

 

A opção tecnológica retratada na notícia proporciona a seguinte consequência para o sistema 

energético brasileiro: 

 

a) Redução da utilização elétrica. 

b) Ampliação do uso bioenergético. 

c) Expansão das fontes renováveis. 

d) Contenção da demanda urbano-industrial. 

e) Intensificação da dependência geotérmica. 

 



 

 

3. A civilização moderna está voltada para um alto consumo de energia que é utilizada nas indústrias, 

nos transportes, nos eletrodomésticos e nas telecomunicações. Nessa busca por energia, o homem vai 

atrás de várias fontes, tais como, 

 

I. combustíveis fósseis. 

II. energia hidrelétrica. 

III. energia nuclear. 

IV. etanol. 

V. energia eólica (energia dos ventos). 

 

Desses 5 tipos, 

 

a) apenas um é renovável. 

b) apenas dois são renováveis. 

c) apenas três são renováveis. 

d) apenas quatro são renováveis. 

e) todos são renováveis. 

 

4. A matriz energética desse país é baseada em carvão mineral, transportado por ferrovias, que usam 

muito diesel; o minério segue em navios, que consomem muito combustível, e o país ainda tem 

demanda grande de petroquímicos, por conta da construção civil e bens de consumo e da sua crescente 

urbanização. Em 2010, tornou-se o maior consumidor mundial de petróleo, ultrapassando os Estados 

Unidos. Em 2003, o valor das exportações de petróleo do Brasil para esse pais era 0,5% do total, e, em 

2013, as exportações brasileiras saltaram para 8,7%, confirmando a liderança comercial desse país com 

o Brasil. 

(Valor Econômico, 23.08.2014) 

 

O texto refere-se à 

 

a) Alemanha. 

b) Itália. 

c) China. 

d) Austrália. 

e) Índia. 

 

 

5. A razão entre a área da região alagada por uma represa e a potência produzida pela usina nela 

instalada é uma das formas de estimar a relação entre o dano e o benefício trazidos por um projeto 

hidroelétrico. 

 

A partir dos dados apresentados no quadro, o projeto que mais onerou o ambiente em termos de área 

alagada por potência foi 

a) Tucuruí. 

b) Furnas. 

c) Itaipu. 



 

 

d) Ilha Solteira. 

e) Sobradinho 

 

 

 

6. INSTRUÇÃO: Para resolver a questão, leia o texto a seguir, sobre fontes de energia, e selecione as 

palavras/expressões que preenchem correta e coerentemente as lacunas. 

 

O _____ foi importante fonte de energia para a Primeira Revolução Industrial. Atualmente, as maiores 

reservas estão localizadas no hemisfério _____. É um dos principais responsáveis pela _____, pois sua 

queima libera grande quantidade de óxido de enxofre na atmosfera. 

 

a) carvão mineral — norte — chuva ácida 

b) petróleo — sul — poluição dos oceanos 

c) petróleo — sul — chuva ácida 

d) carvão mineral — sul — poluição dos oceanos 

e) petróleo — norte — chuva ácida 

 

ENSINO RELIGIOSO 

Habilidades (EF08ER02PA)  

Leia o texto 

 
As organizações religiosas estão relacionadas aos princípios fundacionais, legitimando a intenção 

original do fundador e os seus preceitos. Elas estabelecem fundamentos, normas e funções, a fim de 

compor os elementos mais ou menos determinados que unem os adeptos religiosos e definem o 

sistema religioso.  

As organizações religiosas compõem os sistemas religiosos de modo institucionalizado. Assim, neste 

capítulo, serão tratados como conteúdos as principais características, estruturas e dinâmica social dos 

sistemas religiosos que expressam as diferentes formas de compreensão e de relações com o Sagrado. 

(PARANÁ, 2008)1. 

 

1.Procure no caça-palavras os líderes religiosos: Alá, Babalorixá, Buda, Confúcio, Gandhi, Jesus, 

Lutero,Maomé, Moisés e Pajé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Atividade  

a) Escolha um líder religioso que surgiu ao longo da história e pesquise a sua biografia e sua prática 

religiosa.  

Siddartha Gautama – Budismo  

Kung-Fu-Tse - Confucionismo  

Allan Kardec - Espiritismo  

Mãe Menininha do Gantois - Candomblé  

 

b) Escolha um líder e complete o espaço abaixo com o nome dele. Depois, escreva as atitudes que 

demonstram ser ele um bom líder a serviço da humanidade.  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.   As teorias religiosas são:  

a) Tomadas de verdades impostas pela Religião; 

b) Tomadas mitológicas religiosas; 

c) Tomadas Cientificas para verificação; 

d) Nenhuma das alternativas 

 

4. São teorias religiosas: 

a) Mitos, lendas e historias. 

b) A criação do mundo, a existência do pecado e a ressurreição. 

c) Teologia, filosofia e sociologia. 

d) Nenhuma das alternativas 
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ESCOLA  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Habilidades (EF69LP02) (EF89LP02).  

 
     Releia o trecho a seguir. 

 

 

 

 

 

 
1.O registro empregado no trecho “se matar” “tudo tem limite”, essa expressões são mais: 

a) mais formais 

b) mais informais 

c)  expressões são formais e informais 

d) N.R.A 

 

 
Compare a fala original e sua versão reescrita e marque a resposta correta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 2. Qual dos trechos é mais formal? 

a) a fala reescrita 

b) a fala original 

c)  ambas as falas são formais 

d) N.R.A 

JOAQUIM: Não é preciso se matar assim. Tudo tem um limite. 

LUCÍLIA: Sou obrigada a trabalhar coom uma... (contém-se) 

JOAQUIM: Você já amanheceu irritadam. 
                                                     Costa, Cibele. Geração Alpha Lingua Portuguesa: 7º ano, p. 41, 2018 

               Original 

- Muito bem, muito bem! Você me reconheceu corretamente e 

cumpriu seu voto sem nenhum erro. 

                Reescrita 

- Muito bem, muito bem! O senhor me reconheceu corretamente e 

cumpriu seu voto sem nenhum erro. 
                                                     Costa, Cibele. Geração Alpha Lingua Portuguesa: 7º ano, p. 57, , 2018 

 



 

 

Leia a tira  e responda as questões 3 e 4 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Costa, Cibele. Geração Alpha Lingua Portuguesa: 7º ano, p. 68, , 2018 

 

 

3. A frase dita por Helga faz referência  a um conto muito famoso. Qual? 

 
a) Branca de Neve e os Sete Anões 

b) Cinderela 

c) A Bela Adormecida 

d) João e o Pé de Feijão  

 

 

4. Qual o sentido do pronome usado em “Espelho, espelho meu”... ? 

a)  de posse 

b)  de qualidade 

c) de  felicidade 

d) de inexistência 

 

 

Leia 

 

4. Pela resposta do Garfield, as coisas que acontecem no mundo são 

a) Corriqueiras. 



 

 

b) Curiosas. 

c) Assustadoras. 

d) Naturais. 
 

 

5- Analise a charge abaixo para responder à questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Disponível em http://dukechargista.com.br/ 

As charges utilizam os recursos do desenho e do humor para tecer algum tipo de crítica a diversas 

situações do cotidiano. Sobre a charge do chargista Duke, analise as seguintes afirmações e julgue 

aquelas que são verdadeiras: 

I. Através da expressão do torcedor, podemos notar que ele se encontra entusiasmado com a realização 

da Copa do Mundo de 2014 no Brasil; 

II. Através da gradação na mudança de expressão do torcedor, podemos perceber que ele possui uma 

visão crítica sobre a realização da Copa no Brasil; 

III. Não podemos afirmar que exista qualquer tipo de comentário crítico nas entrelinhas da charge, pois 

essa tem apenas a função de divertir o leitor; 

IV. Podemos inferir que o entusiasmo inicial pela realização dos jogos no Brasil foi substituído por uma 

postura pessimista por parte da personagem retratada. São verdadeiras: 



 

 

a) I e III. 

b) I, IV e III. 

c) II e IV. 

d) I, II e IV. 

 

 

 Leia a tirinha  
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirinha Garfield, de Jim Davis 
6.Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que: 

a) A linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. 

b) O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. 

c) O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. 

d) A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. 

 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades (EF09LI06) (EF09LI07) 

 

Read the text. 

At The park 

Right now I am looking at a picture of Darla. She is not at home in the picture. She is at the park. She is 

sitting on a bench. She is eating her lunch. Some boys and girls are running on a patch in the park. A 

squirrel is sitting on the ground in front of Darla. The squirrel is eating a nut. Darla is watching the 



 

 

squirrel. She always watches squirrels when she eats her lunch in the park. Some ducks are swimming in 

the pondin the picture, and some birds are flying in the sky. A policeman is riding a horse. He rides a  

horse in the park every day. Near Darla, a family is having a picnic. They goon a picnic every week. 

https://brainly.lat/tarea/2700146 

 

1.O que o eu lírico está olhando? 

a) O eu lírico está olhando uma foto de Darla. 

b) O eu lírico está olhando a praia 

c) O eu lírico está sonhando 

d) O eu lírico está olhando televisão 

 

2.De acordo com o texto, onde Darla está localizada na foto? 

a) Darla está olhando televisão 

b) Darla está no parque. 

c) Darla está tomando banho de sol 

d) Darla está brincando 

 
3.O que Darla faz nesse local? 

a) Ela está sentada em um banco almoçando. 

b) Ela está sentada tomando café 

c) Ela está sentada em um banco lendo uma revista 

d) Ela está sentada em um banco conversando com seu vizinho 

 

4.Quais ações o esquilo pratica na foto? 

a) Ele está sentado em frente a Darla comendo ração 

b) Ele está em frente a Darla comento biscoito 

c) Ele está em frente a Darla deitado 

d) Ele está sentado em frente a Darla comendo uma noz. 

 

5.Qual é a ação dos pássaros retratada na foto? 

a) Eles voam no céu. 

b) Eles estão pousados na árvore. 

c) Eles estão no chão da praça 

d) N.R.A 



 

 

 
 
6. O tema do texto é 

a) Down syndrome. 

b) Normal teenager. 

c) Know me before. 

d) You judge me. 

e) Family values. 

 

 

 

                ARTE 

Habilidade (EF69AR02) (EF69AR03). (EF69AR10) (EF69AR16) 

 

 

1. Na imagem abaixo podemos ver escravos do período colonial e na atualidade aqui no Brasil, 

praticando uma espécie de luta ou dança que mostra suas raízes culturais trazidas da África. Que 

atividade é essa? 

 

a) Frevo 

b) Capoeira 

c) Valsa 

d) Karatê 

 

 

 
                                     

         

                                                                                      http://capoeiramandarasulbrasil.weebly.com/capoeira.html 

 

 

 

2. Leia o texto e responda  

PARA AMPLIAR CONCEITOS 

https://2.bp.blogspot.com/-xZLmK6kSu1k/WsgUo0cagII/AAAAAAAAUEw/zmJmENRnSuEh7xLRXJAIJud8HCFzQYxOgCLcBGAs/s1600/1.jpg
http://capoeiramandarasulbrasil.weebly.com/capoeira.html


 

 

Haikai é um gênero de poesia da tradição japonesa. Os termos Hai (brincadeira) e Kai (harmonia) 

propõem um jogo entre palavras e combinações poéticas que desafia quem cria a dizer o máximo de 

poesia em poucas palavras. Trata--se de um exercício de síntese de pensamento com o máximo de 

emotividade e teor poético. Essa forma de arte é bem popular no mundo todo. O poeta curitibano Paulo 

Leminski dedicou-se à poesia em forma de haikai. Para ele, o poeta não é só quem faz poesia, mas 

também quem sabe apreciá-la. Ler um poema é como ouvir o canto dos pássaros, é bonito e cada um 

sente como quer, mesmo não sendo lógica a mensagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de um poema visual do poeta curitibano Paulo Leminski (1944-1989). Esse artista gostava de 

jogar com as palavras, criando uma poesia visual inspirada no Haikai. . Agora é sua vez: crie sua própria 

arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. No Brasil a dança originou-se dos mais variados lugares, recebendo muitas influências de outros 

países. Dos ritmos abaixo, assinale aquele que tem descendência brasileira: 

( ) a. Fox – Trot 

( ) b. Forró 

( ) c. Vanerão 

( ) d. Milonga 

( ) e. Tango 

 

 

4. O movimento artístico, que geralmente é entendido como uma forma de arte que não representa 

objetos próprios da nossa realidade concreta exterior, utilizando se das relações formais entre as cores, 

linhas e superfícies para compor a realidade da obra não representacional refere-ao: 

( ) a. Cubismo 

( ) b. Expressionismo 

( ) c. Futurismo 

( ) d. Abstracionismo 

( ) e. Dadaísmo 

 

 

5. Conhecido como o Rei do Baião, Luiz Gonzaga do Nascimento, foi um compositor brasileiro, natural 

do Recife, nascido no ano de 1912. Entre suas composições mais conhecidas estão: 

1- Asa Branca 

2- Coisa Linda 

3- Baião de Dois 

4- Juazeiro 

5- A lua e Eu 

A sequência correta é: 

( ) a. 1 – 2 – 3 

( ) b. 1 – 3 – 4 

( ) c. 2 – 4 – 5 

( ) d. 2 – 3- 4 

( ) e. 1 – 3 - 5 

6. Instrumentos de Corda são aqueles que o som é provocado pela vibração de parte do instrumento 

quando as cordas são friccionadas. Dos instrumentos relacionados abaixo, qual é de corda: 

( ) a. Flautin 

( ) b. Acordeão 

( ) c. Berimbau 

( ) d. Fagote 

( ) e. Zabumba 

 
 

 

 



 

 

MATEMÁTICA 

Habilidades (EF09MA03)  (EF09MA04) 

 

1) Considere o número 0,00000000000002, converta-o em notação científica. (fica) 

a)  
b) 2 X 10²¹ 

c) 2 X 20 

d) 2 X ²² 

 

2. Como escrevemos 5 x 10     na forma decimal? 

 

a)  0, 00005 

b)   0,0005 

c) 0,005 

d)0,05 

 

3. Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço da gasolina por 2,987 reais o litro.  

 
Isso significa que o posto vende a gasolina a 2 reais e: 

a) 0,987 centésimos de real. 

b) 0,987 décimos de real. 

c) 987 centésimos de real. 

d) 987 milésimos de real.  

 

 

4- A tabela seguinte mostra os números de pares de calçados vendidos pela loja “Pise Bem”, durante os 

meses de janeiro a abril de 2010. 

 
O gráfico que melhor representa a tabela é:  

 

-3 



 

 

       

            
 

5- A figura abaixo é um triângulo utilizado para sinalização de trânsito. É denominado de triângulo 

equilátero.  

 
 

 

Com relação aos ângulos e lados, podemos afirmar: 

a) todos os ângulos e lados diferentes; 

b) todos os ângulos congruentes e lados diferentes entre si. 

c) todos os ângulos e lados congruentes. 

d) dois ângulos congruentes e todos os lados diferentes. 

 

 

6. Na figura podemos verificar a relação de altura entre um avião e um submarino em relação ao nível do 

mar. 

 

 

 



 

 

A distância entre o avião e o submarino é: 

a) 900 metros. 

b) – 900 metros. 

c) 1500 metros. 

d) – 1500 metros. 

HISTÓRIA 

 

       Habilidades (EF09HI01 

 

 

1.A imagem a seguir é da autoria de Jean Baptiste Debret, pintor francês que esteve no Brasil, no início 

do século XIX, integrando a Missão Francesa. O texto também é do século XIX, mas publicado algumas 

décadas depois, no jornal da Victória, do estado do Espírito Santo. 

Fugiu o escravo de nome Pedro, bem conhecido nesta cidade. Onde, pois, ele chegar com uma carta de 

alforria, esta será falsa, pelo que devem logo dar-lhe 25 chicotadas e o apreender. (22 de janeiro de 

1868) 

(Citado por: Heloisa Souza Ferreira. Anúncios de Escravos do Jornal da Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando o texto e a pintura, é correto concluir que 

(A) a pintura demonstra o sofrimento dos escravos, mas o texto não corresponde à realidade da época. 

(B) o texto retrata situação que ocorreu pouco no Brasil e a pintura corresponde à realidade brasileira. 

(C) a passividade dos negros, na época da escravidão, é representada tanto no texto quanto na pintura. 

(D) a violência com que os escravos eram tratados pode ser observada tanto no anúncio quanto na 

pintura. 

3. Revolução Francesa 

 

A Revolução Francesa [...] foi um movimento social e político que ocorreu na França em 1789 e 

derrubou o Antigo Regime, abrindo o caminho para uma sociedade moderna com a criação do Estado 



 

 

democrático. Além disso, acabou influenciando diversos lugares no mundo, com os seus ideais de 

“Liberdade, Igualdade, Fraternidade” [...]. 

Disponível em: <http://migre.me/mGJAh>. Acesso em: 27 out. 2013. Fragmento. 

 

De acordo com esse texto, o processo revolucionário francês foi inspirado nos ideais 

A) anarquistas. 

B) iluministas. 

C) liberais. 

D) socialistas. 

4. Observe a imagem abaixo. 

 
Disponível em: <http://www.f5parana.com.br/?p=5979>. Acesso em: 23 set. 2013. 

Essa imagem mostra artistas da Contracultura que escreveram músicas de protesto no período 

A) da Nova República. 

B) da Primeira República. 

C) do Estado Novo. 

  D) do Regime Militar 

 

 

5.   É inegável a importância do café para a economia brasileira, chagando a representar 70% do seu 

comércio internacional. Mas desde 1895, esse quadro passou a ser ameaçado com uma superprodução de 

café que acarretou a queda de seu preço. A solução para essa crise surgiu nos dias de 26 e 27 de fevereiro 

de 1906, quando os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais se reuniram 

em São Paulo para firmar um acordo denominado: 

A) Política do café com leite. 

B) Encilhamento. 

C) Convênio de Taubaté. 

D) Consenso dos cafeicultores. 

 

6. Os movimentos messiânicos brasileiros, como Canudos e Contestado, ocorreram entre o final do 

século XIX e início do XX. Sobre esses movimentos, considere as seguintes afirmativas: 

I. Foram movimentos de resistência social, liderados pelos anarquistas de origem italiana. 

II. Foram movimentos baseados na religiosidade popular, como reação à laicização do estado brasileiro 

imposta pela proclamação da República. 



 

 

III. Foram movimentos religiosos liderados pela Igreja Católica, contrária às reformas políticas do 

estado brasileiro. 

IV. Foram movimentos relacionados à disputa pelo poder local e à luta pela terra, acirrados pelas 

reformas impostas pelo regime republicano. 

 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras. 

B) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 

C) Somente a afirmativa III é verdadeira. 

D) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras. 

 

GEOGRAFIA 

Habilidades (EF09GE01) 

1.Sobre a origem da União Europeia, assinale a alternativa incorreta. 

a) O primeiro nome do bloco econômico que, mais tarde, viria a se chamar União Europeia foi o 

Benelux, resultado da união entre Bélgica, Holanda e Luxemburgo. 

b) O Tratado de Maastricht, assinado em 1991, foi responsável pela criação da União Europeia, em 

substituição ao Mercado Comum Europeu. 

c) O Mercado Comum Europeu foi criado pelo Tratado de Londres, em 1980, para substituir a CEE 

(Comunidade dos Estados Europeus). 

d) A CECA (Comunidade Econômica do Carvão e do Aço) surgiu após o sucesso da criação do Benelux 

e tinha o objetivo de estabelecer um mercado comum no campo da siderurgia entre os seus seis países 

membros. 

e) Os diferentes nomes da União Europeia, em ordem cronológica, foram: Benelux, CECA, Mercado 

Comum Europeu ou CEE e União Europeia. 

2. Leia e marque a alternativa correta 

  



 

 

 Folha de São Paulo. 02/01/2002. Disponível 

em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u38701.shtml [adaptado]. 

 

O texto acima refere-se a uma notícia publicada na Folha de São Paulo no início do ano de 2002, quando 

o euro começou a circular pela Europa. Sobre o Euro, assinale a alternativa correta: 

a) O euro foi criado em 2002 e teve sua circulação adotada por todos os países da Europa de imediato. 

b) A criação do euro provocou uma forte crise do dólar que, ainda hoje, não possui a mesma valorização 

e importância. 

c) No primeiro parágrafo do texto, a referência aos atentados de 11 de Setembro se faz devido ao fato de 

o euro ter sido criado somente para proteger a economia contra possíveis ataques terroristas. 

d) O Euro foi gradativamente adquirindo importância econômica e peso político em âmbito mundial. 

Entretanto, a principal moeda em circulações internacionais ainda é o dólar. 

e) O Banco Central Europeu proibiu que os países mais pobres da Europa adotassem o Euro. 

3. Assinale com V as proposições Verdadeiras e com F as Falsas, em relação à União Europeia. 

1. ( ) Este bloco econômico que passou a existir em 1992, e hoje conta com 25 países, teve sua origem 

com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, da qual faziam parte, inicialmente, 6 

países. 

2. ( ) Após a ratificação de uma constituição para a União Europeia, o Euro se tornou a moeda oficial de 

todo o bloco econômico. 

3. ( ) A recusa da Turquia em ingressar na União Europeia frustra a pretensão deste bloco em se 

aproximar do Oriente Médio e ter uma maior representação de muçulmanos em sua população. 

4. ( ) O veto do ingresso dos países do Leste Europeu à União Europeia deve-se ao fato de tais nações 

terem sido repúblicas socialistas. 

A sequência correta das assertivas é: 

a) F V V V 

b) V V V V 

c) F F F F 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u38701.shtml


 

 

d) V F F F 

e) F F V V 

4. Assinale abaixo qual país compõe a União Europeia e não adota o Euro como moeda oficial. 

a) França 

b) Inglaterra 

c) Alemanha 

d) Chipre 

e) Grécia 

5. Assinale qual alternativa abaixo NÃO representa as características da União Europeia. 

a) livre circulação de pessoas, bens e mercadorias. 

b) maior bloco econômico do mundo 

c) impõe vários requisitos para a adesão de novos membros 

d) tem o Euro como moeda oficial, porém não adotado por todos os países-membros. 

e) é um Estado unificado e soberano sobre todo o território europeu. 

 

ESTUDOS AMAZÔNICOS 

 

Habilidades (EF09EA01PA)  
 

1. A Floresta Amazônica está presente em quais Estados do Brasil?  

 

a) Estados da Região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins), 

Maranhão e Mato Grosso. Está presente também nos países:  

b) Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. 

c)  Estados de São Paulo, Rio de Janeiro 

d) Estados de Minas Gerais e Mato Grosso 



 

 

2. A Característica do clima da Amazônia. 

a) A Amazônia tem clima seco 

b)A Amazônia tem o clima quente e úmido, com temperaturas anuais variando entre 21ºC e 42º. 

A temperatura média anual é de 28ºC. 

c) A Amazônia tem o clima quente e úmido, com temperaturas anuais variando entre 21ºC e 42º. 

A temperatura média anual é de 28ºC. 

d) A Amazônia tem o clima quente com temperaturas anuais variando entre 21ºC e 42º. A 

temperatura média anual é de 28ºC. 

 

 

3. A Floresta Amazônica possui a maior biodiversidade do planeta. Quais espécies que são encontradas 

na Amazônia. 

a) Fauna – Girafa, tucano, anta, bicho preguiça, boto, capivara, cotia, jacaré, jaguatirica, macacos, jiboia, 

onça, peixe boi, sapo, suçuarana, tamanduá bandeira, tartaruga, uirapuru, insetos, entre tantos outros. 

Flora – A flora da Floresta Amazônica é bem diversificada contendo aproximadamente 30 mil espécies 

de plantas diferentes. Entre elas podemos citar a vitória régia, urucum, buriti, babaçu, bromélias, etc. 

c) Fauna – Araras,raposa anta, bicho preguiça, boto, capivara, cotia, jacaré, jaguatirica, macacos, jiboia, 

onça, peixe boi, sapo, suçuarana, tamanduá bandeira, tartaruga, uirapuru, insetos, entre tantos outros. 

Flora – A flora da Floresta Amazônica é bem diversificada contendo aproximadamente 30 mil espécies 

de plantas diferentes. Entre elas podemos citar a vitória régia, urucum, buriti, babaçu, bromélias, etc. 

c) Fauna – Rinoceronte, tucano, anta, bicho preguiça, boto, capivara, cotia, jacaré, jaguatirica, macacos, 

jiboia, onça, peixe boi, sapo, suçuarana, tamanduá bandeira, tartaruga, uirapuru, insetos, entre tantos 

outros. Flora – A flora da Floresta Amazônica é bem diversificada contendo aproximadamente 30 mil 

espécies de plantas diferentes. Entre elas podemos citar a vitória régia, urucum, buriti, babaçu, 

bromélias, etc. 

d) Fauna – Araras, tucano, anta, bicho preguiça, boto, capivara, cotia, jacaré, jaguatirica, macacos, jiboia, 

onça, peixe boi, sapo, suçuarana, tamanduá bandeira, tartaruga, uirapuru, insetos, entre tantos outros. 

Flora – A flora da Floresta Amazônica é bem diversificada contendo aproximadamente 30 mil espécies 

de plantas diferentes. Entre elas podemos citar a vitória régia, urucum, buriti, babaçu, bromélias, etc. 

 

 

4. As bacias hidrográficas no Brasil com maior potencial para a navegação são: 

a) Amazônica e do Paraguai 

b) São Francisco e Paraná 



 

 

c) Amazônica e do São Francisco 

d) Uruguai e Paraguai 

e ) Paraná e Leste 

 

5. Leia o texto abaixo e responda a questão a seguir. 

“Mais de 12% da área original dessa vegetação já foram destruídos devido a políticas governamentais 

inadequadas, modelos inapropriados de ocupação do solo e à pressão econômica, que levou à ocupação 

desorganizada e ao uso não sustentável dos recursos naturais. (...) As queimadas e o desmatamento 

tornaram-se constantes. Até o ano de 2000 mais de 415 mil Km2 tinham sido desmatados. O total da área 

queimada foi 2,5 vezes maior. Em algumas localidades, como Porto Velho (RO), os aeroportos chegaram 

a ser fechados algumas vezes por causa da fumaça das queimadas.” 

Com base nas informações apresentadas, pode-se dizer que a devastação que ocorre no domínio vegetal, 

cujas características de ocupação são destacadas no texto, deve-se sobretudo a (o): 

a) Intensa exploração madeireira que se implantou em seus domínios, atraída por incentivos fiscais que 

foram ofertados às empresas que se instalassem no Meio Norte. 

b) Ocorrência de queimadas naturais durante o longo período de seca que ocorre nesse domínio do 

Centro-Oeste. 

c) Modelo inapropriado de ocupação econômica que foi implantado, nas últimas décadas, na Amazônia. 

d) Excessiva ocupação de espécies xerófilas em seus domínios, que são utilizadas, em larga escala, como 

matéria prima na indústria farmacêutica. 

e ) Ausência nessa paisagem vegetal de espécies hidrófilas, o que favorece a ocorrência de queimadas em 

seus domínios. 

6. O Sivam foi introduzido na Amazônia para: 

a) Substituir a Sudam, que foi extinta por denúncias de corrupção. 

b) Controlar queimadas, utilizando técnicas desenvolvidas pelos povos indígenas. 

c) Monitorar a região, a partir de um sofisticado sistema que integra satélites e aviões. 

d) Integrar a região à economia de mercado, contando com financiamento do Banco Mundial. 



 

 

e) Delimitar Unidades de Conservação, impedindo que as mudanças do Código Florestal permitissem a 

ampliação do desmatamento. 

CIÊNCIAS- CFB 

 
Habilidades(EF09CI01) 

 

 

01. Segundo estudos conduzidos por uma equipe multidisciplinar da UNICAMP (Universidade de 

Campinas), o excesso de fluoreto (F) contido nas pastas dentais comuns pode provocar em crianças, com 

idades inferiores a 7 anos de idade, a fluorose, doença caracterizada por manchas esbranquiçadas ou 

opacas nos dentes em formação, devido à reação com a hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2] , um sólido 

presente nas camadas superficiais dos dentes, aumentando a porosidade nos dentes, facilitando a quebra 

e o fingimento dos dentes, este último pela absorção de corantes alimentícios. 

De acordo com as informações fornecidas, qual propriedade da matéria é comprometida pelo uso 

continuado de pastas fluoretadas na faixa etária citada? 

 

a) Elasticidade. 

 b) Inércia.  

c) Tenacidade. 

d) Extensão.  

e) Massa. 

 

2. A produção de suor, na espécie humana, é um mecanismo que impede a elevação da temperatura 

corpórea, mantendo o organismo a temperaturas de aproximadamente 37ºC. Ao ser vaporizado em nossa 

pele, o suor retira dela energia térmica, reduzindo-lhe assim a temperatura. Dentre as situações expostas 

a seguir, assinale aquela em que não se verifica o mecanismo físico descrito acima. 

 

a) A água armazenada numa moringa de barro e colocada à sombra, com o tempo, torna-se mais fresca. 

b) As roupas molhadas, penduradas no varal e expostas ao vento, ficam mais frias, como percebemos 

pelo tato. 

c) Quando uma garrafa de refrigerante gelado é deixada sobre a mesa, formam-se gotículas de água que, 

aderidas ao recipiente, propiciam uma redução ainda maior na temperatura do refrigerante. 

d) Quando passamos álcool em nossa pele e assopramos, temos a sensação de resfriamento do local. 

e) Mesmo em dias muito quentes, quando uma pessoa sair de uma piscina, pode sentir frio. 

 

3.Para a Ciência, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A matéria é possuidora 

de uma série de propriedades, que, em conjunto, servem para identificá-la. Analise o seguinte 

experimento: determinação do ponto de fusão de uma substância X; observação de um valor abaixo do 

tabelado para essa substância. Isso pode significar que 

a) a porção de substância utilizada na determinação foi menor que o necessário. 

b) a porção de substância utilizada na determinação foi maior que o necessário. 

c) uma fração da substância não pode ser fundida. 

d) a substância é possuidora de impurezas. 



 

 

e) a substância possui um grau 100% puro. 

 

4.  Um termo químico, principalmente na linguagem cotidiana, pode ter significados diversos, 

dependendo do contexto em que se encontra. Considere as seguintes frases: 

I. A água é composta de hidrogênio e oxigênio; 

II. O hidrogênio é um gás inflamável; 

III. O ozônio é uma das formas alotrópicas do oxigênio; 

IV. O gás hidrogênio reage com o gás oxigênio para formar água. 

V. A água é constituída por dois hidrogênios e um oxigênio; Com relação ao significado dos termos 

sublinhados, é incorreto afirmar: 

a) Água significa substância química em I e molécula de água em V; 

b) Hidrogênio em II significa substância química; 

c) Hidrogênio em IV significa substância química, e em V, átomos de hidrogênio; 

d) O significado de oxigênio em III e IV é o mesmo; 

e) Oxigênio em V significa átomo de oxigênio; 
 

5. Cada item a seguir está relacionado com as diferentes mudanças de estado físico e algumas de suas 

características. Julgue cada um dos itens a seguir. 0 0 Evaporação, calefação e ebulição são exemplos de 

passagem do estado líquido para o de vapor 

1 1 ( )A liquefação do Ar atmosférico é um exemplo de transformação exotérmica onde os componentes 

do Ar passam do estado gasoso para o estado líquido. 

2 2 ( )Em condições idênticas de ambiente, percebemos que a acetona evapora mais facilmente que a 

água devido ao fato das interações entre as moléculas da acetona serem mais fracas do que as interações 

entre as moléculas da água. 

3 3 ( )Um líquido quando entra em ebulição tem suas interações intermoleculares rompidas. 

4 4 ( ) Fusão, condensação e evaporação são exemplos de transformações endotérmicas. 

 

 

6. 04.Na Química, para se caracterizar um determinado material são utilizadas, dentre outras, quatro 

constantes físicas: ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e solubilidade que constituem um 

“quarteto fantástico”. Em um laboratório, foram obtidos os dados da tabela abaixo, relativos a 

propriedades específicas de amostras de alguns materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando os dados da tabela, analise as afirmações seguintes. 

I. À temperatura de 25C,  os materiais C e D estão no estado líquido. 



 

 

II. Massa e volume são propriedades específicas de cada material. 

III. Se o material B for insolúvel em D, quando for adicionado a um recipiente que contenha o material D 

ele deverá afundar. 

IV. Se o material A for insolúvel em D, quando for adicionado a um recipiente que contenha o material 

D ele deverá flutuar. 

V. À temperatura de 20C, a densidade do material C é igual a 0,74 g mL. 

Das afirmações acima, são corretas, apenas: 

a) I, III e V. 

 b) II, III e IV. 

 c) III, IV e V. 

d) I e V.  

e) I, III e IV. 

 

ENSINO RELIGIOSO 
Habilidades (EF09ER01)  

 

1. Marque a alternativa que a ponta o conceito de uma teoria para ciência. 

A) uma verdade posta à prova; 

B) Uma Duvida Posta À Prova; 

B) Uma Hipótese Posta À Prova; 

D) Nenhuma Das Alternativas; 

 

2.  As Teorias Religiosas São:  

A) Tomadas De Verdades Impostas Pela Religião; 

B) Tomadas Mitológicas Religiosas; 

C) Tomadas Cientificas Para Verificação; 

D) Nenhuma Das Alternativas;  

 

3. Fazem Parte Das Teorias Mitológicas: 

A) Teorias: Escritura, Histórica, Alegórica E Física. 

B) Teorias: Cultural, Religiosa E Democrática. 

C) Teorias: Politica, Comunitária E Mitológica. 

D) Nenhuma Das Alternativas. 

 

3. Em Que Consiste A Teoria Histórica? 

A) Afirma Que As Historias Mitológicas Eram Verdadeiros. 

B) Afirma Que Os Personagens Das Lendas Mitológicas Eram Pessoas Normais Que Sofreram 

Exageros E Embelezamentos Com O Passar Do Tempo. 

C) Afirma Que A Religião Faz Parte Da Mitologia Como Verdade De Fé. 

D) Todas Estão Corretas. 

 

4. Uma Teoria Começa A Partir: 

A) Observação Da Natureza. 

B) Observação Do Comportamento Humano. 



 

 

C) Observação Da Sociedade. 

D) Nenhuma Das Alternativas 

. 

5.  São Teorias Religiosas: 

A) Mitos, Lendas E Historias. 

B) A Criação Do Mundo, A Existência Do Pecado E A Ressurreição. 

C) Teologia, Filosofia E Sociologia. 

D) Nenhuma Das Alternativas. 

 

6. É Correto Afirmar: 

A) A Filosofia Trabalha Com Verdades Absolutas. 

B) A Ciência Trabalha Com Teorias. 

C) As Hipóteses E Possibilidades São Trabalhadas Nas Teorias Cientificas. 

D) Todas Estão Corretas 
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ESCOLA  

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

   Questão  01 –––––--------- EF01LP17 

 

Marque um X no quadradinho onde aparece apenas letras. 

 

 

 

A) 

 

 

 

 

 

 

B) 

 

 

 

 

 

 

C) 

 

 

 

 

 

D) 

 

 

 

  Questão  02 –––––--------- EF12LP04 



 
 

 

FUTEBOL 

A BOLA DE FUTEBOL É BRANCA 

 

Marque X no quadradinho com as letras que você viu. 

 

A) A D S 

 

B) A N G 

 

C) E H L 

 

D) S J M 

 

 

   Questão  03 –––––---------  EF12LP04 

 

Leia a palavra abaixo. 

 

Marque X no quadradinho com a letra inicial (primeira letra) da palavra que você leu. 

 

A) L 

 

B) F 

 

C) O 

 

D) T 

 

 

   Questão  04 –––––--------- EF12LP04 

Leia a frase abaixo. 

 

Marque X no quadradinho com a última palavra da frase que você leu. 

 

 

A) DE 

 

B) BOLA 

 

C) BRANCA 



 
 

 

BOLA 

 

D) FUTEBOL 

 

 

  Questão  05 –––––--------- EF12LP04 

 

Leia a palavra abaixo.        

 

Marque um X na sílaba Inicial da palavra que você leu. 

 

 

A) LA 

 

B) BOL 

 

C) OLA 

 

D) BO 

 

 

   Questão  06 –––––--------- EF12LP04 

 

Veja a figura abaixo.             

 

Marque um X no quadradinho com a palavra que rima com o nome da figura que você viu. 

 

A) JOGADA 

 

B) JOGADOR 

 

C) SOLA 

 

D) TRAVE 

 

 



 
 

 

GELADO 

  Questão  07 –––––--------- EF12LP04 

 

                                                   

Veja a imagem abaixo.         

 

Marque um X no quadradinho com a frase que representa a imagem que você viu. 

 

A) O CAVALO DORME NO PASTO 

 

B) O CAVALO ESTÁ CORRENDO 

 

C) O CAVALO BRINCA NO PASTO 

 

D) O CAVALO COME CAPIM 

 

 

 

   Questão  08 –––––--------- EF12LP04 

                    

Leia a palavra abaixo.    

 

 

Marque um X no quadradinho com a sílaba medial da palavra que você leu. 

 

A) DO 

 

B) GE 

 

C) GEL 

 

D) LA 

 

 

   Questão  09 –––––--------- EF12LP04- Leia a frase abaixo: 



 
 

 

EU GOSTO DA MINHA ESCOLA. 

        

.           

Marque um X na quantidade de palavras que há na frase. 

A) 5 

B) 6 

C) 8 

D)20 

 

   Questão 10 –––––--------- EF01LP17 

 

Veja a imagem abaixo.              

 

Marque um X nas palavras que correspondem à imagem que você viu. 

 

A) CACHORRO – GATO 

 

B) CACHORRO – RAPOSA 

 

C) GATO – RAPOSA 

 

D) RATO – GATO 

 

 

 

MATEMÁTICA 

 

  Questão  01 ––––––––––––––  EF01MA21 

 

(SADEAM). O gráfico abaixo mostra a preferência dos alunos por uma das quatro modalidades de esporte: 

vôlei, natação, futebol e peteca. Cada aluno votou em apenas uma modalidade. 

 



 
 

 

 
 

Qual é o esporte preferido pela maioria desses alunos? 

A) Vôlei. 

B) Futebol. 

C) Natação. 

D) Peteca. 

 

 

  Questão  02 ––––––––––––––––– EF03MA01 

 

(SADEAM). Veja no balão abaixo o número do pedido que o garçom foi atender. 

 

 
 

Qual é o número desse pedido? 

A) Duzentos e sessenta e quatro. 

B) Quatrocentos e vinte e seis. 

C) Seiscentos e vinte e quatro. 

D) Seiscentos e quarenta e dois. 

 

 

  Questão  03 ––––––––––––––––––––––––– EF02MA03.  Veja no quadro abaixo o tempo de vida de alguns 

animais selvagens. 

 
Qual desses animais tem o maior tempo de vida? 

A) Girafa. 



 
 

 

B) Hipopótamo. 

C) Leão. 

D) Zebra. 

 

 

  Questão  04 ––––––––––––––––––––––––– EF02MA14 

(SADEAM). Qual dos objetos abaixo lembra um cilindro?   

 

 
 

  

 

  Questão  05 –––––––––––––––––––––––––– EF02MA01 

(SADEAM). Lucas tem os seguintes algarismos: 2, 7, 8. 

Qual é o maior número de três algarismos que Lucas poderá escrever com esses algarismos, sem repeti-los? 

A) 872 

B) 782 

C) 278 

D) 888 

 

  

 

  Questão  06 –––––––––––––––––––––––––– EF03MA19 

(SADEAM). Vivian vai construir uma maquete da sala de sua casa e precisa saber qual o perímetro desse 

cômodo. O desenho abaixo representa a sala da casa de Vivian. 

 
Qual é a medida do perímetro dessa sala? 

A) 6 m 

B) 8 m 

C) 12 m 

D) 16 m 

 

 

  Questão  07 –––––––––––––– EF02MA15 

(PAEBES-alfa). Ana desenhou a flor abaixo usando 13 figuras geométricas. 



 
 

 

 
Quantos triângulos ela usou para desenhar essa flor? 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 7 

 

 

  Questão  08 ––––––––––––––––––––––––– EF03MA22 

(PAEBES-alfa). Ricardo anotou no quadro abaixo os horários de ônibus para ir de seu sítio até a cidade mais 

próxima durante alguns dias da semana. 

 
 

De acordo com esse quadro, em qual dia da semana o horário do ônibus é às 7h10min? 

A) Segunda-feira. 

B) Terça-feira. 

C) Quarta-feira. 

D) Quinta-feira. 

  Questão  09 –––––––––––––––––––––––––– EF03MA20 

(PAEBES-alfa). Em uma gincana escolar Juliana arrecadou 28 kg de alimentos, Andreza arrecadou 33 kg e 

Fernando 30 kg. 

No total, quantos quilogramas de alimentos os três arrecadaram nessa gincana? 

A) 80 

B) 81 

C) 90 

D) 91 

 

   Questão  10 ––––––––––––––––––––––––– EF02MA03. Observe os quatro lápis e responda: 



 
 

 

 
 

O lápis menor é o de número 

 

A) 1                    B) 2                C) 3            D) 4 

 

 

 GEOGRAFIA 

 

1.(EF02GE03) Marque a alternativa que tenha apenas meios de transportes marítimo: 

(a) navio, carro e helicóptero 

(b) balsa, navio e lancha 

(c) canoa, avião e lancha 

(d) bicicleta, motocicleta e avião 

 

2.(EF02GE03) Em relação aos transportes terrestre assinale a alternativa correta: 

(a) trem, ônibus e motocicleta 

(b) carro, barco e avião 

(c) caminhão, avião e balsa 

(d) ônibus, trem e helicóptero 

 

3. (EF02GE05) Observe as imagens e responda com v para verdadeiro e f para falso 

                        imagem 1                                                                           imagem 2 

                   
 

 

I  (  ) com o passar do tempo o mercado do ver o peso passou por transformações; 

II (  ) o mercado do ver o peso é conhecido pelo mini mercado de peixe; 

III(  ) mercado do ver o peso é um dos pontos turísticos da cidade de Belém; 

 

4. (EF03GE01) Preencha as colunas com (1) para vida na cidade e (2) para vida no campo 

● (  ) grande fluxo de carros; 

● (  ) atividades agrícolas; 

● (  ) grandes áreas arborizadas 

● (  ) grande quantidade de prédios 



 
 

 

 

5. (EF03GE08) O lixo urbano é responsável por vários impactos ambientais. Mesmo este não sendo um problema 

exclusivo das grandes cidades, é nelas que ele se torna um grande desafio para as administrações públicas. Sobre 

as formas de recolhimento e contaminação do lixo urbano é correto afirmar: 

Observe as alternativas e assinale a opção de acordo com as respostas. 

I. Os lixões e aterros sanitários, normalmente, são localizados na periferia, e recebem lixo das cidades. É 

frequente, porém, pessoas usarem os terrenos abandonados ou da própria rua para esse fim. 

II. Os aterros sanitários são locais onde o lixo fica a céu aberto, em zonas de mata, afastado dos rios e da 

periferia. 

III. Além do mau cheiro, da poluição visual e da presença de ratos e insetos, os aterros e os lixões trazem 

outras consequências para as áreas onde estão situados. O chorume e os resíduos sólidos do lixo afetam a saúde 

da população do entorno, geralmente formada por pessoas de baixa renda. 

IV. A decomposição da matéria orgânica do lixo produz um resíduo fétido e ácido que evapora e não polui os 

solos e as águas. 

 

A) quando as alternativas I, II e III estiverem corretas   

B) quando as alternativas I e III estiverem corretas 

C) quando as alternativas IIe IV estiverem corretas 

D) quando somente a alternativa IV estiver correta   

6. (EF01GE07) De acordo com onde se localiza sua residência, descreva as atividades de trabalho que você 

observa no dia a dia. 

HISTÓRIA 

1.(EF01HI07)Leia o depoimento abaixo e responda:  

“Quando eu era pequena, morava perto de uma rua que se chamava Estrada da Boiada.  

Ela recebeu esse nome porque era de terra e todos os dias passavam por lá muitos bois, pois existiam muitas 

fazendas na região.  

Hoje em dia, essa rua mudou muito. Foi asfaltada e tem muito movimento; as fazendas deram lugar aos 

prédios e os boizinhos aos carros.  

Ela até mudou de nome – recebeu o nome de um deputado estadual – agora se chama Diógenes Ribeiro de 

Lima.”  

De acordo com o texto, ilustre abaixo o antes e depois da rua “Diógenes Ribeiro de Lima” 

 

 

 

 

 



 
 

 

                                                                 ANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

      DEPOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.(EF01HI08)A data comemorativa correspondente ao Dia das Mães é:  

(A) O 2º domingo de agosto 

(B) O 1º domingo de agosto 

(C) O 3º domingo de agosto  

(D) Dia 17 de agosto 

3.(EF01HI04) Preencha com (X) as palavras que se referem ao ambiente escolar: 

(  ) lápis de cor 

(  ) lousa 

(  ) televisão 

(  ) automóvel 



 
 

 

(  ) cadernos 

4.(EF03HI01) Nos países industrializados, a migração campo-cidade tem como causa fundamental: 

(A) carência de melhores condições sociais no campo. 

(B) baixa produtividade agrícola. 

(C) pressão demográfica no campo. 

(D) dificuldade de aquisição de terras. 

(E) substituição de mão de obra pela mecanização. 

5.(EF03HI01). Nas regiões subdesenvolvidas ocorrem dois tipos de êxodo rural: 

I – aquele provocado pela modernização da agricultura e consequente liberação da mão de obra; 

II – aquele provocado pela manutenção de formas antiquadas de produção, que detêm como consequência o 

empobrecimento geral da população. 

A respeito dos dois tipos de emigração, pode-se dizer que: 

(A) No segundo tipo predomina uma agricultura comercial especulativa que emprega numerosa mão de obra. 

 

(B) No primeiro tipo há perda de população, mas a produtividade agrícola se eleva. 

(C) Tanto o primeiro como o segundo tipo resultam de processos de inovação da agricultura. 

(D) Só ocorre imigração rural quando as condições de vida da população atingem níveis de pobreza absoluta. 

(E) Tanto um tipo quanto o outro são provocados pelo impacto da industrialização ao atingir a agricultura. 

6.(EF02HI06) Cite um fato da infância, o que houve de mudanças e como são praticados hoje em dia 

CIÊNCIAS 

 

1-(EF03CI07) Quando crianças são solicitadas a representar o planeta Terra, com as pessoas e o céu, os 

desenhos obtidos podem revelar certas surpresas. A seguir, são apresentados desenhos realizados por quatro 

crianças. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A representação que mais se aproxima da atual compreensão científica corresponde ao desenho da criança: 

(A)I 

(B)II 

(C)III 

(D)IV 

 

2- (EF01CI02) Em um exame de rotina, uma pessoa foi diagnosticada com diabetes. Ao chegar em casa e 

contar pra sua irmã, ela disse: “isso é problema no sangue”. Na verdade, o exame de sangue detecta a doença, 

mas esta ocorre em virtude do mau funcionamento de um órgão do corpo. Que órgão é esse? 

 

(A)Pâncreas, responsável pela produção de insulina. 

(B)Vesícula, responsável pelo armazenamento da bile. 

(C)Fígado, responsável pela metabolização de substâncias. 

(D)Baço, responsável pela destruição das células sanguíneas. 

 

3-(EF03CI10)  A utilização do mercúrio em garimpos é uma forma simples e barata de extrair ouro do solo. 

Geralmente é feita sem cuidado ou preocupação com o ambiente. O problema ambiental  causado por essa 

forma de exploração do solo é: 

 

(A)Chuva ácida. 

(B)Aquecimento global. 

(C)Eutrofização dos rios. 

(D)Intoxicação dos seres vivos. 

 

4-(EF01CI03) O xampu é um produto de uso doméstico utilizado para lavagem dos cabelos, removendo a 

oleosidade capilar, sujeira e pelo morta que vai se acumulando no couro cabeludo. Por causa dessas 

propriedades, esse produto também pode ser utilizado  para: 

(A)Enxague bucal. 

(B)Desinfecção de ferimentos. 

(C)Remoção de esmalte das unhas. 

(D)Limpeza de gordura em tecidos. 

 



 
 

 

5-(EF02CI05) Quando usamos o banheiro, tomamos banho, lavamos as mãos, escovamos os dentes ou 

limpamos a casa, a água utilizada, parece ser potável. O problema é que ainda existem locais onde essa água 

retorna ao ambiente sem qualquer tratamento. Qual medida permite minimizar esse problema? 

 

(A)Substituir a mangueira de água por uma pano úmido na atividade de limpeza. 

(B)Fazer manutenção periódica das válvulas das descargas dos banheiros. 

(C)Utilizar a água de cozimentos dos alimentos para regar vasos e jardins. 

(D)Aumentar ações para implantação de saneamento básico. 

 

6-(EF01CI02) Em virtude do aumento da obesidade no Brasil e no mundo, várias dietas foram criadas com 

promessas de emagrecimento rápidos e eficaz, sem, no entanto, garantir a saúde de seus seguidores. Uma delas 

é o tipo restritivo, em que apenas proteínas podem ser ingeridas e, sem acompanhamento profissional 

adequada, pode levar a um consumo excessivo desse nutriente. Essa dieta se baseia na ideia de que, na ausência 

de ingestão de açúcar, o organismo utilizará a energia acumulada em forma de gordura, promovendo a perda de 

peso. O órgão do corpo humano para o qual esse tipo de dieta pode causar problemas é, primeiramente, o: 

 

(A)Rim. 

(B)Coração. 

(C)Estômago. 

(D)Intestino delgado. 
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NOME:  ANO/TURMA: 

ESCOLA  

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

  Questão  01 –––––-------------EF15LP16 

 

Esta notícia apareceu em uma revista. Leia. 

 
Fonte: Revista Zá, ano 1, n. 9abril 1997, p.9. 

 

Esta notícia é sobre um cachorro que 

(A) late para as pessoas. 

(B) sabe chupar picolé. 

(C) pedala bicicleta. 

(D) vira lata de lixo.  

 

  Questão  02 ––––––––––––––– EF04LP15 

 

 



 

 

Este texto serve para 

(A) divulgar notícias do dia. 

(B) receitar um remédio. 

(C) preparar uma pizza. 

(D) cantar uma música. 

 

  Questão  03 ––––––––––––––––––– EF15LP16 

 

 
Fonte: adaptação da Revista Ciência Hoje das Crianças, ano 10, n. 66, jan./fev. 1996. 

 

No trecho “Parecem tartarugas carregando a casa inteira nas costas”, a expressão 

destacada tem o sentido de 

(A) suportar uma mochila grande e pesada. 

(B) levar o material escolar para a escola. 

(C) pendurar uma mochila nos ombros. 

(D) colocar a tartaruga nas costas. 

 

  Questão  04 ––––––––––––––––– EFO3LP19 

 

Na volta às aulas, a mãe de Gabriel e Luciana, Maria de Fátima, precisou fazer compras. 

Veja a nota do que comprou. 

 

Fonte: adaptação 



 

 

Na leitura acima, você observa que Maria de Fátima, a mãe de Gabriel e Luciana, fez 

compras na:  

(A) farmácia. 

(B) padaria. 

(C) livraria. 

(D) feira. 

  Questão  05 –––––––––––––––––– EF03LP19 

 

A escola de Gabriel e Luciana continua fazendo este ano a Campanha contra a Dengue. 

Este cartaz foi colocado na sala de aula. 

 
O cartaz convida as pessoas a se 

(A) prevenirem contra a dengue. 

(B) fantasiarem de mosquito. 

(C) cuidarem no carnaval. 

(D) afastarem do inseto. 

 

 

  Questão  06 –––––––––––––––––––– EF03LP21 

 

Este outro cartaz da Campanha contra a Dengue foi colocado no pátio da escola. 

 



 

Fonte:http://ensinareaprender-madoca.blogspot.com/2008/04/cartazes-sobre-dengue.ht 

 

O balão do cartaz indica que o personagem 

(A) convoca os estudantes para contarem histórias sobre a dengue. 

(B) alerta para a necessidade de cuidar da água parada. 

(C) sugere como tratar as pessoas com dengue. 

(D) solicita ajuda para o combate à dengue. 

 

  Questão  07 –––––––––––––––––– EF03LP21 

 

Veja este outro cartaz! 

 
FONTE: http://proportoseguro.blogspot.com/search/label/Dengue 

Ao olhar a segunda imagem do cartaz, nós, leitores, entendemos que o personagem está:  

 

(A) zangado. 

(B) cansado. 

(C) doente. 

(D) triste. 

 

 

 

  Questão  08 ––––EF35LP27––––––––––––––––––––– 

Hoje a professora do trouxe para a turma uma Marchinha de Carnaval. 



 

 
Fonte: http://letras.terra.com.br/marchinha-de-carnaval 

 

Este texto é uma música que tem como finalidade? 

 

(A) convidar para conhecer a Cidade do Rio de Janeiro. 

(B) dar informação sobre a Cidade do Rio de Janeiro. 

(C) fazer um passeio pela Cidade do Rio de Janeiro. 

(D) falar dos encantos da Cidade do Rio de Janeiro. 

 

  Questão  09 –––––––––––––––––––––– EF15LP16 

 

 
Fonte: http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/quadro-negro.html 

 

Quando lemos o quadro acima, entendemos que a turma 

(A) gosta muito de desenhar. 

(B) faz a organização do dia. 

(C) planeja uma excursão. 

(D) pratica um esporte. 



 

Questão  10 ––––––––––––––––– EF35LP16 

 

 

 
Fonte: ziraldo.blogtv.uol.com.br/.../tiras-do-ziraldo-152 

 

No primeiro quadrinho, o menino maluquinho, no primeiro balão, diz para o Bocão que 

ele deve: 

(A) pescar com mais frequência 

(B) ser mais inteligente 

(C) ter mais paciência 

(D) comer mais peixe 

 

 

MATEMÁTICA 

 

 

   Questão  1 ––––––––––––––––––––––––––|EF04MA16 

 

O croqui, a seguir, representa parte do bairro onde José, Paulo, Ana e Alex 

moram.  

 

 
 



 

Quem mora mais distante da escola é? 
(A) o José.  

(B) o Paulo.  

(C) a Ana.  

(D) o Alex. 

 

   Questão  2 ––––––––––––––––––––––––––|EF05MA12 

 

A bicicleta elétrica de Carlos percorre 20 quilômetros a cada 1 hora.  

Para Carlos percorrer 63 quilômetros, gastará  
(A) um pouco menos de 3 horas.  

(B) exatamente 3 horas.  

(C) um pouco mais de 3 horas.  

(D) exatamente 4 horas. 

 

   Questão  3 ––––––––––––––––––––––––––|EF05MA11 

Carla realizou uma viagem de navio em 72 horas.  

Sabendo que 1 dia possui 24 horas, o tempo gasto nesta viagem, em dias, foi de  
(A) dois dias.  

(B) três dias.  

(C) quatro dias.  

(D) cinco dias. 

 

 

 

 

   Questão  4 ––––––––––––––––––––––––––| EF05MA12 

Faltam 3 meses e 2 semanas para Roberto.  

Quantos dias faltam para o aniversário de Roberto?  

(A) 5 dias.  

(B) 32 dias.  

(C) 97 dias.  

(D) 104 dias.  

 

 

   Questão  5 ––––––––––––––––––––––––––|EF05MA22 

Qual é o menor número que você pode escrever usando os algarismos 8, 2, 4 e 6 

sem repeti-los?  
(A) 2 468  

(B) 2 486  

(C) 4 268  

(D) 4 286 

 

 

 

   Questão  6 ––––––––––––––––––––––––––|EF04MA03 

Observe a operação apresentada a seguir:  

 



 

 
 

O resultado correto desta operação é igual a  
(A) 216.  

(B) 234.  

(C) 244.  

(D) 266. 

 

 

 

   Questão  7 ––––––––––––––––––––––––––|EF04MA04 

Observe a multiplicação a seguir:  

 

 
 

O resultado correto dessa multiplicação é  
(A) 48 888.  

(B) 49 888.  

(C) 6 111.  

(D) 5 111. 

 

 

 

   Questão  8 –––––––––––––––––––––––––| EF04MA03 

Ao término de um jogo, Inácio e Alex conferiram suas bolinhas de gude.  

Inácio tinha 27 e Alex tinha 06 a mais que Inácio.  

A quantidade de bolinhas de gude, que Alex tem, é de  
(A) 19.  

(B) 21.  

(C) 23.  

(D) 33. 

 

   Questão  9 ––––––––––––––––––––––––––|EF04MA04 

No auditório de uma escola, as cadeiras estão dispostas em 9 fileiras e 7 colunas. A 

quantidade de cadeiras que há no auditório é de  
(A) 49.  

(B) 63.  

(C) 66.  

(D) 81. 

 

 

 

   Questão  10 –––––––––––––––––––––––––|EF05MA24 



 

A tabela, a seguir, mostra o total de visitantes durante o mês de julho em uma cidade 

turística. 

 
Assinale a alternativa que apresenta a semana com maior número de turistas.  

(A) 1ª semana  

(B) 2ª semana  

(C) 3ª semana  

(D) 4ª semana 

 

 

GEOGRAFIA 

 

 

1. (EF05GE11) Que doenças do sistema respiratório são causadas pelo ar poluído?  

 

(a) bronquite, asma e enfisema pulmonar. 

(b) diarreia, dengue e enxaqueca. 

(c) rubéola, sarampo, caxumba. 

(d) tuberculose e conjuntivite. 

 

2. (EF05GE11) .Marque a alternativa que não corresponde a um problema causado 

pela poluição do ar. 

 

(a) efeito estufa 

(b) redução da camada de ozônio 

(c) chuva ácida 

(d) erosão 

 

 

3. (EF05GE06). Sobre os meios de comunicação assinale a alternativa correta: 

(a) com o passar dos anos, os meios de comunicação não mostraram tanto avanço; 

(b) os meios de comunicação vêm se atualizando cada vez mais e aumentam a 

possibilidade de comunicação independente da distância; 

(c) com o passar dos anos o homem está cada vez menos usufruindo dos meios de 

comunicação 

(d) o avanço da tecnologia não tem ligação com o desenvolvimento dos meios de 

comunicação. 

 

4. (EF05GE11) Cite problemas ambientais próximos a escola e a sua residência. 

 

 

 



 

 

 

 

5.(EF05GE11)  Que atitude ajuda a evitar a poluição do ar e as  suas consequências?  

 

(a) utilizar veículos motorizados ao invés dos transportes coletivos. 

(b) aumentar o número de veículos movidos a combustível não renovável. 

(c) instalar filtros nas indústrias para diminuir a emissão de gases poluentes. 

(d) desmatar as florestas para diminuir a emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 

 

 

5. (EF04GE10) observe o mapa abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

 
 

 

De acordo com o mapa qual clima predomina na região norte? 

(A) Tropical seco e úmido 

(B) Subtropical úmido 

(C) Equatorial úmido 

(D) Tropical seco 

 

                

HISTORIA 

 

1.(EF04HI04) A agricultura foi responsável por mudanças significativas nos padrões de 

fixação e distribuição das populações humanas. Que alteração nos fluxos de pessoas 

ocorreu com o advento da atividade agrícola? 

 

(A) As pessoas passaram a migrar mais em busca de melhores solos para o cultivo. 

(B) Dispersaram-se nos territórios para não ter que dividir a produção. 

(C) Deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários (fixar-se em um determinado 

local). 



 

(D) A caça, pesca e coleta garantiam o pleno sustento, estímulo para o aumento das 

migrações. 

(E) Intensificaram o nomadismo, uma vez que precisavam de sementes variadas. 

2.(EF04HI07) As ferrovias são frequentemente indicadas como a melhor opção para o 

escoamento de cargas e, até mesmo, de pessoas em todo o território nacional. Entre as 

vantagens que esse tipo de transporte oferece para o país, podemos assinalar, EXCETO: 

(A) Baixo custos de manutenção e consumo. 

(B) Participação no deslocamento de todo o percurso da mercadoria a ser entregue. 

(C) Desafogamento do trânsito nas rodovias. 

(D) Melhorias na relação entre cargas transportadas e combustível consumido. 

(E) Menor quantidade estatística de acidentes e perdas de carga.  

3.(EF04HI07)A situação descrita gera consequências em cadeia, tanto para a produção 

quanto para o transporte. No que se refere à territorialização da produção no Brasil 

contemporâneo, uma dessas consequências é a 

(A) realocação das exportações para o modal aéreo em função da rapidez. 

(B) dispersão dos serviços financeiros em função da busca de novos pontos de 

importação. 

(C) redução da exportação de gêneros agrícolas em função da dificuldade para o 

escoamento. 

(D) priorização do comércio com países vizinhos em função da existência de fronteiras 

terrestres. 

 

4.(EF04HI08) A tecnologia não é apenas um canal para se comunicar, cuja 

comunicação traz o significado de ação recíproca que ocorre entre emissor e receptor da 

mensagem, mas sim faz parte do ato comunicativo, estando integrada a ele. É uma nova 

maneira de aprender e agir, é construir novos alicerces na forma de comunicar e 

conhecer. Com isso, a lógica da atual sociedade consolida-se para a lógica das redes”. 

FORESTI, A. A era digital: apropriação tecnológica e inclusão digital. Oficina da 

Net, ago. 2013.  

A integração da tecnologia com a construção das sociedades e do espaço geográfico, no 

momento atual da história, assinala o conceito de: 

(A) espaço digital 

(B) espacialidade em rede 



 

(C) territórios virtuais 

(D) meio técnico-científico informacional 

(E) espaço físico-virtual 

5.(EF04HI08) 

“Há muito tempo, o rádio, a televisão e outros meios de comunicação têm levado 

informações simultâneas a lugares remotos. Mas, por esses meios, somos apenas 

ouvintes ou telespectadores. A possibilidade de selecionar as informações, no momento 

e no local desejado, só foi viabilizada com a internet. A integração por meio das redes 

de informação dá uma nova dimensão ao espaço e cria uma nova forma de agir sobre 

ele”. 

LUCCI, E. A. et. al. Território e sociedade no mundo globalizado: Geografia Geral e do 

Brasil. 2ª ed. Editora Saraiva, 2014. p.13 (adaptado). 

A integração das redes de informação e do espaço virtual ao espaço geográfico 

corrobora para o conceito de: 

(A) unidade tecnológica 

(B) ciberespaço 

(C) espacialidade digital 

(D) sociointeratividade 

(E) tecnosfera 

6. (EF04HI08) 

“O que os jornais chamam de Era da Informação nada mais é que o atestado de óbito da 

cultura de massa — um estilo de vida que surgiu com Gutenberg, no século XV, e foi a 

tônica da Revolução Industrial. Até hoje você foi obrigado a assistir ao mesmo filme 

que o vizinho, ler o mesmo jornal que outros 200 mil assinantes, comer o mesmo molho 

de tomate industrializado e usar uma calça jeans do mesmo modelo do seu amigo de 

trabalho. Esse tempo está chegando ao fim”. 

BARREIRA, W. Era da informação: Tudo ao mesmo tempo 

agora. Superinteressante. n. 84, set. 1994. 

O texto acima, escrito em 1994, realizava uma previsão acerca dos efeitos da Era da 

Informação na sociedade atual. Nessa perspectiva, as transformações tecnológicas 

propiciaram: 

(A) a concessão total de liberdade ao indivíduo 

(B) o fim da padronização cultural 



 

(C) o aumento da interatividade digital 

(D) a desregulação da moda 

(E) o declínio das transformações técnicas. 

      

CIÊNCIAS 

 

1-(EF03CI07) 

Quando crianças são solicitadas a representar o planeta Terra, com as pessoas e o céu, 

os desenhos obtidos podem revelar certas surpresas. A seguir, são apresentados 

desenhos realizados por quatro crianças. 

 

 

 

A representação que mais se aproxima da atual compreensão científica corresponde ao 

desenho da criança: 

(A)I 

(B)II 

(C)III 

(D)IV 

 

2- (EF01CI02) Em um exame de rotina, uma pessoa foi diagnosticada com diabetes. Ao 

chegar em casa e contar pra sua irmã, ela disse: “isso é problema no sangue”. Na 

verdade, o exame de sangue detecta a doença, mas esta ocorre em virtude do mau 

funcionamento de um órgão do corpo. Que órgão é esse? 

(A)Pâncreas, responsável pela produção de insulina. 

(B)Vesícula, responsável pelo armazenamento da bile. 

(C)Fígado, responsável pela metabolização de substâncias. 



 

(D)Baço, responsável pela destruição das células sanguíneas. 

 

 

3-(EF03CI10) A utilização do mercúrio em garimpos é uma forma simples e barata de 

extrair ouro do solo. Geralmente é feita sem cuidado ou preocupação com o ambiente. O 

problema ambiental  causado por essa forma de exploração do solo é: 

(A)Chuva ácida. 

(B)Aquecimento global. 

(C)Eutrofização dos rios. 

(D)Intoxicação dos seres vivos. 

 

4-(EF01CI03) O xampu é um produto de uso doméstico utilizado para lavagem dos 

cabelos, removendo a oleosidade capilar, sujeira e pelo morta que vai se acumulando no 

couro cabeludo. Por causa dessas propriedades, esse produto também pode ser utilizado  

para: 

(A)Enxague bucal. 

(B)Desinfecção de ferimentos. 

(C)Remoção de esmalte das unhas. 

(D)Limpeza de gordura em tecidos. 

 

5-(EF02CI05) Quando usamos o banheiro, tomamos banho, lavamos as mãos, 

escovamos os dentes ou limpamos a casa, a água utilizada, parece ser potável. O 

problema é que ainda existem locais onde essa água retorna ao ambiente sem qualquer 

tratamento. Qual medida permite minimizar esse problema? 

 

(A)Substituir a mangueira de água por uma pano úmido na atividade de limpeza. 

(B)Fazer manutenção periódica das válvulas das descargas dos banheiros. 

(C)Utilizar a água de cozimentos dos alimentos para regar vasos e jardins. 

(D)Aumentar ações para implantação de saneamento básico. 

 

6-(EF01CI02) Em virtude do aumento da obesidade no Brasil e no mundo, várias dietas 

foram criadas com promessas de emagrecimento rápidos e eficaz, sem, no entanto, 

garantir a saúde de seus seguidores. Uma delas é o tipo restritivo, em que apenas 

proteínas podem ser ingeridas e, sem acompanhamento profissional adequada, pode 

levar a um consumo excessivo desse nutriente. Essa dieta se baseia na ideia de que, na 

ausência de ingestão de açúcar, o organismo utilizará a energia acumulada em forma de 

gordura, promovendo a perda de peso. O órgão do corpo humano para o qual esse tipo 

de dieta pode causar problemas é, primeiramente, o: 

 

(A)Rim. 

(B)Coração. 

(C)Estômago. 

(D)Intestino delgado. 
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NOME:  ANO/TURMA: 

ESCOLA  

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(EF69LP03) -Leia a tirinha. Questões 01 às 03  

 

 

 
 

1- A partir da leitura, podemos concluir que? 

 

A) O cubo mágico da esquerda acha que é muito fácil que outros cheguem e resolva os 

problemas da vida. 

 

B) Há uma comparação entre a complexidade dos problemas da vida e a complexidade 

da resolução de um cubo mágico. 

 

C) Os dois cubos acham que viver é uma coisa boa" desde que duas mãos gigantescas 

(isto é" alguém) surjam para resolver os problemas da vida. 

 

D) Há uma reflexão sobre os jogos e sua utilidade 

 

 

2-A finalidade do gênero acima fica melhor expressa na seguinte alternativa 

 

A) Tem como objetivo pura e simplesmente despertar o humor (a graça). 

 

B) Tem em como objetivo fazer uma crítica sobre a complexidade dos jogos. 

 

C) Tem como objetivo despertar o humo, mas de uma forma que nos leve a refletir 

sobre a vida. 

 

D) Tem como objetivo criar meios de se refletir a respeito de como devemos resolver os 

problemas de nossa vida sem a presença de qualquer forma de humor. 

 

3- No gênero acima é correto dizer que? 

 



 

A)Temos a presença de uma linguagem mista" uma vez que há a mistura de linguagem 

visual e linguagem verbal. 

 

B)Temos a presença de uma linguagem predominantemente verbal, conforme indica o 

único balão da tira. 

 

C)Temos a presença de uma linguagem predominantemente visual, uma vez que o 

humor é dado em um único quadro. 

 

D)Temos a presença de uma linguagem próxima da linguagem matemática. Já que a 

resolução dos problemas de um cubo mágico é expressa por meio de formulas. 

 

 

 

4- Leia o texto a seguir: (9EF67LP30)/(EF67LP37)/(EF67LP38) 

 

MORREU DE CONFUSÃO (CARTA DE UM SUICIDA) 
 

Foi encontrada no bolso de um suicida, em Maceió, a seguinte carta: 

 

"Ilmo. Sr. Delegado de Polícia: 

 

Não culpe ninguém pela minha morte. Deixei esta vida porque, um dia mais que eu 

vivesse, acabaria morrendo louco. Explico-lhe, Sr. Delegado: tive a desdita de casar-

me com uma viúva, a qual tinha uma filha. Se eu soubesse disso, jamais teria me 

casado. 

Meu pai, para maior desgraça, era viúvo, e quis a fatalidade que ele se enamorasse e 

casasse com a filha de minha mulher. Resultou daí que minha mulher tornou-se sogra 

de meu pai. Minha enteada ficou sendo minha mãe, e meu pai era, ao mesmo tempo, 

meu genro. Após algum tempo, minha filha trouxe ao mundo um menino, que veio a ser 

meu irmão, porém neto de minha mulher, de maneira que fiquei sendo avô de meu 

irmão. Com o decorrer do tempo, minha mulher também deu à luz um menino que, 

como irmão de minha mãe, era cunhado de meu pai e tio de seu filho, passando minha 

mulher a ser nora de sua própria filha. 

Eu, Sr. Delegado, fiquei sendo pai de minha mãe, tornando-me irmão de meu pai e de 

meus filhos, e minha mulher ficou sendo minha avó, já que é mãe de minha mãe. Assim, 

acabei sendo avô de mim mesmo. 

Portanto, Sr. Delegado, antes que a coisa se complicasse mais, resolvi desertar deste 

mundo. 

 

Perdão, Sr. Delegado." 

 

Da seção "O impossível acontece", da revista "O Cruzeiro". 

 

 

 De acordo com esse texto, o indivíduo cometeu suicídio porque 

 

a) Não aguentou mais as pressões do mundo moderno. 

b) Tinha medo de ir preso. 

c) Cometeu incesto com a própria mãe. 



 

d) Ficou confuso em relação ao grau de parentesco que foi surgindo em sua vida. 

e) Não entendia quem realmente fazia parte da sua família, já que surgiram tantos 

parentes inusitados. 

 

 

5. Esse texto pertence ao gênero 

 

a) carta 

b) crônica humorística 

c) artigo de opinião 

d) carta suicida 

e) romance 

 

6. Nesse texto, predomina um sentimento de 

 

a) admiração 

b) exagero 

c) culpa 

d) tristeza 

e) desordem 

 

7. O trecho que apresenta marcas de opinião do narrador é: 

 

a) “minha mulher tornou-se sogra de meu pai” 

b) “minha mulher também deu à luz um menino” 

c) “Sr. Delegado, fiquei sendo pai de minha mãe” 

d) “Se eu soubesse disso, jamais teria me casado” 

e)  “minha filha trouxe ao mundo um menino” 

 

8. Infere-se desse texto que 

 

a) O sujeito que se suicidou era uma pessoa justa. 

b) O sujeito só se suicidou porque acabou sendo avó de si mesmo. 

c) O delegado vai acusar a esposa do suicida. 

d) O sujeito se suicidou enforcado. 

e) O sujeito escreveu a carta após se suicidar. 

 

9. resolvi desertar deste mundo 

 

Levando em consideração o contexto do texto, a palavra em destaque significa: 

 

a) abandonar 

b) brincar 

c) comer 

d) viver 

e) sonhar 

 

10. No trecho: 

 

Deixei esta vida porque, um dia mais que eu vivesse, acabaria morrendo louco 



 

 

Sobre o verbo em destaque, podemos afirmar corretamente que: 

 

a) Trata-se de um verbo que indica fenômeno da natureza 

b) Encontra-se na forma de gerúndio. 

c) Indica um fato incerto, ou seja, uma hipótese. 

d) Apresenta a forma de infinitivo. 

e) indica um fato certo, logo está no modo indicativo. 

 

 

MATEMÁTICA 

 

1. (EF06MA03) Observe a operação a seguir   

  

          247 x 37 
 

O resultado correto dessa multiplicação é igual a 

  

(A) 9 139. 

(B) 8 139. 

(C) 7 349. 

(D) 2 470 

 

2. (EF06MA18). Um hexágono regular é um polígono que tem 

 

(A) 5 lados iguais. 

(B) 5 lados diferentes. 

(C) 6 lados iguais. 

(D) 6 lados diferentes. 

 

   3. (EF06MA03). Observe a expressão a seguir: 

 

3 985 ÷ 15 
 

O resto dessa divisão é igual a 

(A) 10. 

(B) 9. 

(C) 7. 

(D) 5. 

 

3. (EF06MA31) Observe o gráfico: 



 

 
Disponível em: http://www.jardimcor.com/noticias/quase-de-metade-dos-brasileiros-nao-se-preocupa-em-economizar-agua/.  

 

 

De acordo com o gráfico, na visão da população, o setor que mais desperdiça água 

é 
(A) o agrícola. 

(B) o industrial. 

(C) o residencial. 

(D) o comercial. 

 

 5. ( EF06MA31) O gráfico a seguir mostra a quantidade de pizzas vendidas em um 

dia, por sabores. 

 

 
 Dados Fictícios 

 

Os dois sabores vendidos nesse dia, em quantidades iguais, foram 

(A) Portuguesa e muçarela. 

(B) Muçarela e chocolate 

(C) Calabresa e atum.  

(D) Calabresa e vegetariana. 

 

  6. (EF06MA19)Observe as figuras a seguir: 



 

 
 

A figura que corresponde a um pentágono é a 

(A) 1. 

(B) 2. 

(C) 3. 

(D) 4. 

 

 

7. (EF06MA31) O gráfico a seguir registra a quantidade de pizzas vendidas 

durante cinco dias de uma mesma semana.   

 

 

Assinale a opção que apresenta os dias da semana em que foram vendidas a mesma 

quantidade de pizza. 
(A) terça-feira e quinta-feira. 

(B) quarta-feira e sexta-feira. 

(C) quarta-feira e sábado. 

(D) sexta-feira e domingo.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    8. (EF06MA03)Observe os polígonos a seguir: 

 

 

 
 

 

É correto afirmar que esses polígonos serão regulares quando 

(A) possuírem lados com medidas diferentes e ângulos iguais. 

(B) possuírem lados com medidas iguais e ângulos complementares. 

(C) possuírem lados e ângulos diferentes. 

(D) possuírem lados com medidas iguais e ângulos congruentes. 

 

    9. (EF06MA31) Observe o quadro com a pontuação das duplas que 

participaram de uma brincadeira. 

 

  
 

Assinale a opção que apresenta o quadro de classificação final dessa brincadeira 

na ordem correta. 

 

 
 

 
 

10. (EF06MA03)Juliana e mais quatro amigos foram almoçar juntos em uma 
churrascaria. A conta ficou em R$ 275 e foi dividida igualmente entre eles. 
Juliana pagou sua parte e ainda ficou com R$ 45.  

É correto afirmar que: 



 

 
(A) a parte a ser paga por cada um dos amigos é de R$ 45. 

(B) Juliana levou consigo R$ 120,00. 

(C) o valor que Juliana tinha era a quantia exata para pagar sua parte e de mais um 
amigo. 

(D) Juliana tinha R$ 100 antes de pagar sua parte. 

 
         

GEOGRAFIA 

 

 

1. (EF06GE06) Assinale a opção incorreta em relação as características do espaço 

geográfico: 

 

A) o espaço geográfico é a natureza transformada pelos seres humanos, por meio de seu 

trabalho ao longo da história. 

B) lugar é a parte do espaço geográfico onde vivemos e interagimos com a paisagem. 

C) para entendermos o espaço geográfico faz-se necessário compreender a sociedade 

que o criou e continua a transformá-lo ao longo do tempo. 

D) espaço geográfico é que predominam os aspectos originais da natureza. 

 

2. (EF06GE01) Com base nos conceitos de paisagem natural e paisagem humanizada 

classifique as colunas de acordo com o tipo de paisagem;  

 

N. Paisagem natural     h. Paisagem humanizada     r. Paisagem rural    u. Paisagem 

urbana  

A)(  ) é aquela composta por diversos elementos físicos como: solos , rios, relevos e 

etc.  

B)(  ) é caracterizada por extensas áreas de pastagens e plantações, casas longe da 

outras.  

C)(  ) delimita-se pela grande metrópole de concreto e asfalto, com ruas pavimentas   

D)(  ) tem sua estrutura adaptada  às necessidades do homem, da produção e 

sobrevivência.  

 

3. (EF07GE11) Em síntese, o Brasil é um país inteiramente ocidental, 

predominantemente do hemisfério sul e da zona intertropical. 

Considere as afirmações: 

 

I) o brasil situa-se a oeste do meridiano de greenwich. 

Ii) o brasil é cortado ao norte pela linha do equador. 

Iii) ao sul, é cortado pelo trópico de câncer. 

Iv) ao sul, é cortado pelo trópico de capricórnio, apresentando 92% do seu território na 

zona intertropical, entre os trópicos de câncer e de capricórnio. 

 

V) os 8% restantes estão na zona temperada do sul. 

A) apenas I, II e IV são verdadeiras. 

B) apenas I e II são verdadeiras. 

C) apenas IV e V são verdadeiras. 

D) apenas I, II, IV e V são verdadeiras. 

E) apenas I, II, III e V são verdadeiras. 



 

 

 

4.(EF06GE05) Leia: 

 

“moro num país tropical, abençoado por Deus 

E bonito por natureza, mas que beleza 

Em fevereiro (em fevereiro) 

Tem carnaval (tem carnaval)”. 

(jor, j. B. ; simonal, w. País tropical. Intérprete: jorge ben jor). 

 

Ao dizer que o Brasil é um “país tropical”, o trecho acima está, em uma perspectiva 

geográfica, 

(A) correto, pois o território brasileiro é cortado por ambos os trópicos da terra. 

(B) incorreto, pois nenhum trópico, de fato, corta a área do país. 

(C) correto, pois a maior parte do país encontra-se em uma zona intertropical. 

(D) incorreto, pois não existe o “clima tropical” na classificação climática do brasil. 

 

5.(EF06GE05) A maioria dos portugueses que vieram para o Brasil eram homens e 

muitos deles tiveram filhos com mulheres indígenas, iniciando, assim, o processo de: 

 

(A) Miscigenação. 

(B) Dominação. 

(C) Exterminação. 

(D) Evangelização. 

 

6.(EF07GE02)  Podemos afirmar que a população brasileira apresenta grande 

diversidade étnica porque: 

 

(A) Resulta da mistura do povo europeu. 

(B) Resulta da mistura de vários grupos étnicos. 

(C) Resulta da mistura de vários grupos indígenas. 

(D) Resulta da mistura de vários grupos negros. 

 

 

HISTÓRIA 

 

1.(EF07HI05) Se um homem não trabalhar, também não comerá”  

O texto acima traduz a ideia defendida pelo: 

 

(A) Protestantismo de Lutero; 

(B) Protestantismo de Calvino; 

(C) Catolicismo da Idade Média; 

(D) Catolicismo da Contra-Reforma. 

 

2.(EF07HI05) O Ato de Supremacia, promulgado por Henrique VIII, na Inglaterra, 

contribuiu para: 

 

(A) divulgar intensamente a doutrina calvinista no país, sobretudo na região da Escócia. 

(B) iniciar a expansão externa, formando, assim, as bases do império colonial inglês. 



 

(C) promover a reforma anglicana, ao mesmo tempo em que contribuiu para a 

centralização do governo. 

(D) implantar o catolicismo no reino, o que foi acompanhado de repressão aos 

reformistas. 

(E) restaurar os antigos direitos feudais, que foram limitados pela Magna Carta de 1215. 

 

 

3.(EF07HI04) É característica fundamental do Humanismo a valorização do corpo 

humano. Isso pode ser observado, no contexto dos séculos XV e XVI, nas: 

(A) estruturas das catedrais góticas. 

(B) obras dos artesãos das corporações de ofício. 

(C) seitas sincréticas, como a maçonaria. 

(D) obras dos pintores e escultores renascentistas. 

(E) aulas de filosofia escolástica. 

 

 

4.(EF07HI04) O Renascimento, amplo movimento artístico, literário e científico, 

expandiu-se da Península Itálica por quase toda a Europa, provocando transformações 

na sociedade. Sobre o tema, é correto afirmar que: 

(A) o racionalismo renascentista reforçou o princípio da autoridade da ciência teológica 

e da tradição medieval. 

(B) houve o resgate, pelos intelectuais renascentistas, dos ideais medievais ligados aos 

dogmas do catolicismo, sobretudo da concepção teocêntrica de mundo. 

(C) nesse período, reafirmou-se a ideia de homem cidadão, que terminou por 

enfraquecer os sentimentos de identidade nacional e cultural, os quais contribuíram para 

o fim das monarquias absolutas. 

(D) o humanismo pregou a determinação das ações humanas pelo divino e negou que o 

homem tivesse a capacidade de agir sobre o mundo, transformando-o de acordo com sua 

vontade e interesse. 

(E) os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão 

racional, valorizando a natureza e o ser humano.   

 

5.(EF06HI17) “Nos mais de trezentos anos de existência da escravidão africana na 

América, e nos anos em que existiu a escravidão indígena, as populações escravizadas 

resistiram de diferentes formas ao processo de escravidão. Resistir, entretanto, não 

significa aqui suportar, mas sim lutar contra a dominação imposta, buscar a liberdade.” 

JUNIOR, Roberto Catelli. História: texto e contexto. São Paulo: Scipione, 2006. p. 300. 

Durante o período colonial e imperial, a resistência dos africanos escravizados contra a 

escravidão ocorreu de várias formas. Dentre elas, estavam lutas contra os governos que 

foram organizadas por escravos ou que tiveram como uma de suas reivindicações o fim 

da escravidão. Dentre as revoltas abaixo com essas características, não podemos incluir: 

 

(A)Revolta Farroupilha 

(B)Revolta dos Malês 

(C)Confederação do Equador 

(D)Balaiada 

 

 

 

 



 

 

 

6.(EF06HI17) Por aproximadamente três séculos, as relações de produção escravista 

predominaram no Brasil, em especial nas áreas de plantation e de mineração. Sobre este 

sistema escravista é correto afirmar que: 

(A)impediu as negociações entre escravos e senhores, daí o grande número de fugas. 

(B)favoreceu ao longo dos anos a acumulação de capital em razão do tráfico negreiro. 

(C)possibilitou a cristianização dos escravos, fazendo desaparecer as culturas africanas. 

(D)foi combatido por inúmeras revoltas escravas, como a dos Malês e a do Contestado. 

(E)foi alimentado pelo fluxo contínuo de mão de obra africana até o momento de sua 

extinção em 1822. 

 

CIÊNCIAS 

 (EF06CI05/EF06CI06)) As células foram descobertas graças ao desenvolvimento do 

microscópio. As observações feitas pelos cientistas os levaram a classificar as células 

em dois grupos: 

 

a) Procarióticas e eucarióticas. 

b) Membrana e citoplasma. 

c) Núcleo e carioteca. 

d) Membrana plasmática e procariontes 

 

2) Observe a imagem abaixo e marque a estrutura básica da célula: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Membrana plasmática , ribossomos e procariontes. 

b) Membrana plasmática , eucariontes e núcleo. 

c) Membrana plasmática, citoplasma e cromatina ( Núcleo). 

d) Membrana plasmática, tecido e organelos. 

 

(EF06CI05/EF06CI06) 

 

3) Marque a imagem  abaixo que representa uma célula eucariótica:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

             A(     )                                                                       C(     )  

 

                           vírus 

 

 

                           

 

   

 

 

                      

                   B(     )                                                                        D(     ) 

 

 

4) (EF07CI01)/ ( EF07CI11). O ser humano desenvolveu tecnologias que lhe permitem 

controlar e modificar parcialmente o meio em que  habita. Entre essas tecnologias estão 

as máquinas simples. As imagem abaixo são exemplos de máquinas simples, exceto: 

 

                a) (    )                                                           b) (   )                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                 c) (   )                                                            d) (   )                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) (EF07CI01)/ ( EF07CI11). A alavanca é uma peça rígida, com uma barra, uma 

haste, que pode girar em torno de um ponto de apoio e, dessa forma, aumentar o efeito 

da força aplicada em uma de suas extremidades. E exemplo de alavanca a alternativa: 

 



 

                    a) (   )                                                                     b) (   ) 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     c) (   )                                                                     d) (   ) 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) (EF07CI01)/ ( EF07CI11) As máquinas simples são objetos que fazem parte do 

nosso cotidiano. De acordo com a afirmativa, associe cada imagem a seguir a um tipo 

de máquina simples. 

 

a) Alavanca. 

b) Plano inclinado. 

c) Engrenagem. 

d) Roda. 

 

       (    )                                                                                 (    ) 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (     )                                                                                               (    ) 
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NOME:  ANO/TURMA: 

ESCOLA  

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto e responda às questões 01 e 02. 
 

Menino é resgatado após três dias trancado 
em barracão sem água e alimentos, em Goiânia 

 
Segundo a Polícia Militar, o pai confessou trancar o filho por questões de segurança. Ele foi preso por cárcere 

privado e abandono de incapaz. 
Um menino de 11 anos foi resgatado pelo Conselho Tutelar de Goiânia, trancado dentro de um barracão, no 

sábado (4), no Residencial Eli Forte, em Goiânia. Ele estava sozinho, sem água e alimentos, numa casa considerada 
insalubre, pela conselheira tutelar Priscila Gonçalves Aquino, responsável pelo atendimento à criança. O pai do 
menino trabalhavaem um lava a jato próximo à residência e foi preso pela Polícia Militar, neste domingo (5), por 
cárcere privado e abandono de incapaz. 

O G1 fez contato com a Central de Flagrantes de Goiânia, mas o atendimento não soube informar se o pai 
ainda estava preso. A conselheira tutelar Priscila Gonçalves faz parte da equipe do bairro Campinas e atendeu à 
ocorrência em regime de plantão. A criança está sob a guarda de um parente do pai, em Goiânia, segundo a 
conselheira. 

O menino relatou à conselheira que ficava até três dias sozinho dentro de casa, sem água ou alimento, 
enquanto o pai dormia fora, geralmente aos finais de semana. Nesse período, segundo a conselheira, os vizinhos 
alimentavam o menino pela janela. 

O suposto abandono é recorrente, de acordo com os relatos da criança à conselheira. Eventualmente, o 
menino era agredido pelo pai. 

A Polícia Militar não divulgou o nome do homem, mas informou que ele foi preso enquanto trabalhava em um 
lava a jato próximo à residência da família. Para os policiais, o homem justificou que trancava o filho por questões de 
segurança e por não ter parentes, em Goiânia, para ficar com o menino. Segundo a conselheira tutelar, pai e filho são 
retirantes do Tocantins, estado onde a mãe reside. 

[...] 
O registro feito pelos policiais militares que auxiliaram o resgate narra que uma denúncia anônima informou 

sobre uma criança de 11 anos trancada em um barracão em condições nocivas à saúde. Foi preciso arrombar a porta 
da casa para resgatar o menino, que mora num lote junto com outros cinco barracões. 

No interior da residência, a conselheira tutelar Priscila Gonçalves encontrou falta de água, alimentação e a 
casa suja, com vasilhas e comida velha na pia, além de mau cheiro. 

A conselheira encontrou a porta da casa trancada ao chegar no local e diz que se comunicava com o menino 
pela janela, que estava aberta, antes da Polícia Militar arrombar a porta da casa. 

Fonte: G1 GO, 05 de jan. 2020, Rafael Oliveira Disponível em: 
https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/01/05/menino-eresgatado- 

apos-tres-dias-trancado-em-barracao-sem-aguae- 
alimentos-em-goiania.ghtml Acesso em: 06 jan. 2020 

 
 
 
 

    Questão  1 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP03) 

No trecho “Ele foi preso por cárcere privado e abandono de incapaz”, o pronome destacado refere-se 
(A) ao pai. 
(B) ao menino. 
(C) ao policial militar. 
(D) ao Conselho Tutelar de Goiânia. 

 



 

    Questão  2 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP03) 

Qual é o tema do texto? 
 
A) Abandono recorrente de menores. 
(B) Ambientes insalubres para crianças. 
(C) Menino preso em cárcere privado. 
(D) Abrigo insalubre para menino. 
 

Leia o texto e responda às questões 03, 04 e 05. 
Aprenda a chamar a polícia 

Luís Fernando Veríssimo 
 

Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal 
de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta 
passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas 
portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali, espiando tranquilamente. 

Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. 
Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-

me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível.  
Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: 
— Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o 

ladrão com um tiro da escopeta calibre 12, que tenho guardada em casa para estas situações. O tiro fez um estrago 
danado no cara!  

Passados menos de três minutos, estavam na minha rua cinco carros da polícia, um helicóptero, uma unidade 
do resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos, que não perderiam isso por nada neste mundo. 

Eles prenderam o ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Talvez ele estivesse 
pensando que aquela era a casa do Comandante da Polícia. 

No meio do tumulto, um tenente se aproximou de mim e disse: 
— Pensei que tivesse dito que tinha matado o ladrão. 
Eu respondi: 
— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. 

Disponível em: https://www.refletirpararefletir.com.br/4- 
cronicas-de-luis-fernando-verissimo . Acesso em: 07 jan. 2020. 

 
 
 

  Questão  3 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP04) 

A oração “— Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível”, expressa 
(A) ironia 
(B) humor 
(C) exagero 
(D) grosseria 

 

 

   Questão  4 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP04) 

No trecho “Eu tenho o sono muito leve, e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no 
quintal de casa “as palavras destacadas indicam respectivamente 

(A) intensidade e lugar 
(B) modo e lugar  
(C) intensidade e modo 
(D) modo e tempo 

 

    Questão  5 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP04) 

Por que o narrador disse à polícia que já tinha matado o ladrão? 
(A) Porque queria ser atendido rápido pela polícia. 
(B) Porque queria ter certeza de que não havia mesmo nenhuma viatura disponível. 
(C) Porque queria certificar-se de que a polícia era capaz de prender o ladrão. 



 

(D) Porque almejava a repercussão do caso. 

 

 
Leia o texto e responda às questões de 06 a 11.  

Receita de Ano Novo 
Carlos Drummond de Andrade 

 

Para você ganhar belíssimo Ano Novo 
cor do arco-íris, ou da cor da sua paz, 
Ano Novo sem comparação com todo o tempo já vivido 
(mal vivido talvez ou sem sentido) 
para você ganhar um ano 
não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, 
mas novo nas sementinhas do vir-a-ser; 
novo 
até no coração das coisas menos percebidas 
(a começar pelo seu interior) 
novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, 
mas com ele se come, se passeia, 
se ama, se compreende, se trabalha, 
[...] 
Não precisa 
fazer lista de boas intenções 
para arquivá-las na gaveta. 
Não precisa chorar arrependido 
pelas besteiras consumadas 
nem parvamente acreditar 
que por decreto de esperança 
a partir de janeiro as coisas mudem 
e seja tudo claridade, recompensa, 
justiça entre os homens e as nações, 
liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, 
direitos respeitados, começando 
pelo direito augusto de viver. 
Para ganhar um Ano Novo 
que mereça este nome, 
você, meu caro, tem de merecê-lo, 
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, 
mas tente, experimente, consciente. 
É dentro de você que o Ano Novo 
cochila e espera desde sempre. 

Disponível em: https://www.pensador.com/frase/MTM0MDQ5/ 
acesso em: 08 jan. 2020 

 

   Questão  6 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP56) 

No trecho “Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta”, a palavra destacada refere-se a 
(A) intenção de melhorar no ano novo. 
(B) lista de boas intenções. 
(C) coisas que você não fez ano passado. 
(D) lembranças do ano passado. 

 

    Questão  7 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP56) 

No trecho “eu sei que não é fácil, mas tente, experimente”, a palavra em destaque expressa  
(A) oposição. 
(B) adição. 
(C) consequência. 



 

(D) finalidade. 
 

   Questão  8 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP56) 

Na última estrofe, o poeta diz “Para ganhar um Ano Novo // que mereça este nome, // você, meu caro, tem de 
merecê-lo, //...”. 
No trecho, o poeta fez uso de uma linguagem 

(A) científica e jornalística. 
(B) formal e informal. 
(C) técnica e formal. 
(D) científica e formal. 

 
 

    Questão  9 –––––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP56) 

A tese defendida pelo autor do texto é de que 
(A) para ganhar um Ano Novo realmente bom, você precisa fazer listas de boas intenções e arquivá-las na gaveta. 
(B) para ganhar um Ano Novo realmente bom, você precisa arrepende-se das coisas ruins que fez. 
(C) para ganhar um Ano Novo realmente bom, você precisa acreditar, de fato, que tudo irá mudar. 
(D) para ganhar um Ano Novo realmente bom, você precisa merecê-lo, esforçar-se e fazê-lo novo. Ele está dentro 

de você. 
 

    Questão  10 –––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP56) 

No trecho “É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde sempre”, a figura de linguagem utilizada pelo 
autor é 

(A) metáfora. 
(B) hipérbole. 
(C) eufemismo. 
(D) personificação. 

 

   Questão  11 –––––––––––––––––––––––––◊ (EF69LP56) 

Ao ler esse poema de Carlos Drummond, percebe-se que estão corretas todas as afirmativas a seguir, exceto: 
(A) O poema se constitui de versos livres. 
(B) O poema é moderno. 
(C) Esse poema é um soneto. 
(D) Ignorou-se o uso de rima nesse poema. 
 

 
MATEMÁTICA 

  
 
   Questão  1 –––––––––––––––––––––––––––◊EF09MA01 
Observe as fórmulas a seguir:  

 
Considere “n” o número de lados de um polígono e “D”, o número de diagonais.  
Dentre as fórmulas apresentadas, assinale a alternativa correspondente para encontrar o número de 
diagonais de um polígono.  

(A) I  
(B) II  
(C) III  



 

(D) IV  
 
    Questão  2 –––––––––––––––––––––––––––◊EF09MA05 

Na compra de uma bicicleta, o valor da entrada é 𝑅$ 75, esse valor corresponde a 25% do preço total 
dessa bicicleta.  
O preço dessa bicicleta é igual a  

(A) R$ 150.  
(B) R$ 250.  
(C) R$ 200.  
(D) R$ 300.  

 
 
    Questão  3 –––––––––––––––––––––––––––◊EF08MA06 
Observe a figura a seguir:  

 
O perímetro da figura apresentada na malha quadriculada é igual a  

(A) 41 cm.  
(B) 42 cm.  
(C) 43 cm.  
(D) 44 cm.  

 
 
   Questão  4 –––––––––––––––––––––––––––◊EF08MA12/EF08MA13 
Observe as situações a seguir:  

Situação I – O consumo de combustível de um automóvel em relação à distância percorrida;  
Situação II – O número de trabalhadores em relação ao número de dias para realização de um trabalho;  
Situação III – Número de máquinas para realizar um trabalho em relação ao tempo de execução desse 

trabalho;  
Situação IV – Velocidade de um veículo em uma viagem em relação ao tempo gasto nessa viagem.  

Assinale a alternativa que representa uma relação entre grandezas diretamente proporcionais.  
(A) Situação I  
(B) Situação II  
(C) Situação III  
(D) Situação IV 

 
 
 

    Questão  5 –––––––––––––––––––––––––––◊EF08MA19 
A superfície lunar tem, aproximadamente, 38 milhões de quilômetros quadrados. Graças a sua leve 
libração, balanço que o satélite faz em relação à Terra, nós conseguimos enxergar até 59% de sua 
superfície.  
A extensão da superfície lunar vista da Terra, em km², é aproximadamente igual a  

(A) 22 240 000.  



 

(B) 22 360 000.  
(C) 22 420 000.  
(D) 22 800 000.  

 
 
    Questão  6 –––––––––––––––––––––––––––◊EF09MA01 
Observe o polígono regular a seguir:  

 
A fórmula correta para calcular a área deste polígono é    

      
 
 
   Questão  7 –––––––––––––––––––––––––––◊EF08MA12/EF08MA13 
Dois pedreiros levariam 15 dias para construir um muro. Por motivo de urgência foi contratado mais um 
pedreiro.  
O tempo que os três pedreiros levarão para construir esse mesmo muro é igual  

(A) 5 dias.  
(B) 10 dias.  
(C) 12 dias.  
(D) 22,5 dias.  

 
 
   Questão  8 –––––––––––––––––––––––––––◊EF09MA01 
Observe o octógono a seguir: 

 
O número de diagonais desse octógono é igual a  

(A) 30.  
(B) 24.  
(C) 22.  
(D) 20.  

 



 

 
   Questão  9 –––––––––––––––––––––––––––◊ EF08MA12/EF08MA13 
Em uma empresa, três máquinas do mesmo modelo rotulam, juntas, 45 peças por minuto.  
Com a intenção de ampliar o mercado de vendas a empresa adquire mais duas máquinas idênticas às 
anteriores.  
Com o novo montante de máquinas, quantas peças a empresa poderá rotular por minuto?  

(A) 65  
(B) 70  
(C) 75  
(D) 85  

 
 
   Questão  10 –––––––––––––––––––––––––◊EF08MA26 
Observe o quadro a seguir: 

 
http://www.salariominimo.net.br/ adaptada  

 
De acordo com as informações apresentadas no quadro, o percentual de aumento do salário mínimo em 
2018 em relação a 2016 foi  

(A) menos de 7%.  
(B) entre 7% e 8%.  
(C) entre 8% e 9%.  
(D) mais de 9%.  

     
 

             GEOGRAFIA 
 
 

1.(EF08GE01) A região que forneceu o maior contingente de colos-imigrantes para a ocupação da fronteira 
agrícola, no Mato Grosso, Rondônia e Acre, durante os anos 70 e 80, foi a: 

(A) Norte 

(B) Nordeste 

(C) Centro-Oeste 

(D) Sul 

(E) Sudeste  

 

2.(EF08GE01). Migrações pendulares são: 

(A) movimentos da população rural em direção aos grandes centros urbanos. 

(B) deslocamento maciço de populações urbanas em direção ao campo. 

(C)) movimentos ligados a atividades pastoris. 

(D) movimentos diários de trabalhadores entre o local de residência e o local de trabalho. 



 

(E) troca de imigrantes entre as grandes regiões 

 

3.(EF08GE08). A expansão empreendida pelos EUA rumo ao oeste do continente foi fundamentada em 
uma ideia de que os povos de origem anglo-saxônica supostamente seriam predestinados por Deus para 
ocupar o território americano. Qual o nome dado a esta ideia? 

(A)Doutrina Monroe. 

(B)Destino Manifesto. 

(C)América para os Americanos. 

(D)Aliança para o Progresso. 

4.(EF08GE12). A Argentina, o Brasil, o Paraguai e o Uruguai formam o Mercosul (Mercado Comum do 
Sul), o organismo que estabelece as regras e os procedimentos para a integração econômica entre os 
quatro países. Sobre esse bloco econômico, é correto afirmar que: 

(A) integra países com povoamento, dinâmica econômica e nível de renda muito diferentes. 

(B) estabelece “fronteiras abertas” para o livre deslocamento de pessoas, produtos e capitais. 

(C) permite a livre circulação dos bens industriais sem restrições e barreiras alfandegárias. 

(D) restringe os fluxos migratórios devido às rivalidades históricas existentes dentro do bloco. 

5.(EF09GE01). Entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929 nos EUA destaca(m)-se: 
(A) o protecionismo rígido, a escassez de crédito bancário e a superprodução. 

(B) a saturação do mercado, a crise na agricultura e o crash da bolsa de Nova York. 

(C) a superprodução, a saturação do mercado e a expansão desmedida do crédito bancário. 

(D) a adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o desemprego. 

(E) a excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. 

6.(EF09GE01). NÃO pode ser considerado(a) consequência da crise econômica de 1929: 

(A) a retração do comércio internacional e da produção industrial, bem como a queda do preço das 
matérias-primas. 

(B) o crescimento do desemprego na Alemanha, país cuja economia era baseada na exportação de 
produtos industrializados. 

(C) o crescimento econômico da União Soviética baseado na Nova Política Econômica (NEP). 

(D) a eleição de Franklin Delano Roosevelt para a presidência dos Estados Unidos, com um programa de 
recuperação econômica. 

e) o crescimento eleitoral do Partido Nazista na Alemanha. 

 

 

 



 

 
HISTÓRIA 

 
 
1.(EF06HI10) São fontes indispensáveis para o conhecimento dos primeiros tempos daquilo que 
viria a se constituir na civilização grega os poemas "Ilíada" e "Odisseia", atribuídos a Homero.  
Seus versos tratam, sobretudo, de episódios e consequências relacionadas com 

A) o domínio do fogo ofertado aos homens por Prometeu. 
B) a longa guerra contra a cidade de Tróia. 
C) a implantação da democracia em Atenas. 
D) os combates e batalhas da Guerra do Peloponeso. 

 
2.(EF06HI10) Na Grécia antiga, a cada quatro anos declarava-se uma trégua nas guerras, a fim 
de que a população pudesse participar dos jogos de Olímpia, competição que originou os 
modernos Jogos Olímpicos, e que eram realizados em honra de 

A) Palas Atena. 
B) Zeus. 
C) Deuses de cada cidade. 
D) Dionísio e Afrodite. 

 
3. (EF06HI10)Observe a imagem: 
 

 
Ela retrata: 
 

A) a entrada dos gregos na cidade de Tróia, o que o fizeram vencer a guerra. 
B) a vitória dos 300 de Esparta sobre os persas. 
C) a derrota dos deuses gregos. 
D) a vitória dos troianos contra os espartanos. 
 

 
4. (EF06HI10) Leia com atenção o texto que se segue: 

"O mundo em que vivemos deve muito aos gregos antigos. Nosso idioma, o português, está 
cheio de palavras gregas. As grandes obras de literatura e arte gregas até hoje são modelo de 

beleza. (...) 
Nos museus, as esculturas gregas estão sempre cercadas por admiradores." 

SCHMIDT, Mário. Nova História Crítica. São Paulo: Nova Geração, 1999, p.133. 
 

São aspectos da civilização grega, presentes nos nossos dias, EXCETO: 
 

(A) técnica da Mumificação; 
(B) realização das Olimpíadas; 
(C) a valorização da Lógica; 
(D) a defesa da valorização da democracia. 
 

 



 

5. (EF09HI28). Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial (1945) 
envolvendo dois países que adotavam sistemas político-econômicos opostos: capitalismo e 
socialismo. Os dois países protagonistas da Guerra Fria são: 
 

(A) Estados Unidos e Japão. 

(B) Inglaterra e União Soviética. 

(C) União Soviética e Itália. 

 

 
CIÊNCIAS 

 

 

 

 1-(EF08CI09) Leia:  

 

 

 

  

 

 

 

 

A vacina que se refere o texto protege contra o (a):  

 

A) HPV 

B) AIDS 

C) SIFILIS  

D) HERPES.  

 

2-(EF08CI09) Leia: 

 

Para evitar essas doenças, é recomendado que o uso da pílula anticoncepcional seja associado ao uso de:  

a) Diafragma  

b) Preservativo  

c) Espermicida  

d) Dispositivo intrauterino (DIU) 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-(EF08CI12) Um menino achou estranho quando ouviu as pessoas dizendo que, na região onde ele morava 

o dia ia virar noite por um pequeno intervalo de tempo em virtude de um eclipse solar. 

Esse fenômeno ocorre porque?  

 

A) A Lua, na fase nova, se coloca em uma região entre a Terra e o Sol. 

B) A Terra se coloca em uma posição entre a Lua, na fase cheia, e o Sol. 

C) O Sol se coloca em uma região entre a Terra e a Lua na fase minguante. 

D) A Lua, na fase crescente, se coloca em uma região entra a Terra e o sol. 

 

 

 

 4-Questão(EF09CI01). A figura ilustra o experimento realizado por Urey e Miller para testar a 

hipótese da origem da vida a partir de substâncias presentes na atmosfera terrestre primitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponível em: http://astro.if.ufrgs.br 

 

Por quais mudanças de estado a água passa nesse experimento a partir do momento em que é aquecida?  

 

a) Fusão e ebulição.  

b) Sublimação e liquefação. 

c) Ebulição e condensação. 

d) Vaporização e sublimação.  

 

5-Questão(EF09CI01) A produção de suor, na espécie humana, é um mecanismo que impede a elevação da 

temperatura corpórea, mantendo o organismo a temperaturas de  aproximadamente 37ºC. Ao ser vaporizado 

em nossa pele, o suor retira dela energia térmica, reduzindo-lhe assim a temperatura. Dentre as situações 

expostas a seguir, assinale aquela em que não se verifica o mecanismo físico descrito acima. 

 

a) A água armazenada numa moringa de barro e colocada à sombra, com o tempo, torna-se mais fresca. 



 

b) As roupas molhadas, penduradas no varal e expostas ao vento, ficam mais frias, como percebemos pelo 

tato. 

c) Quando uma garrafa de refrigerante gelado é deixada sobre a mesa, formam-se gotículas de água que, 

aderidas ao recipiente, propiciam uma redução ainda maior na temperatura do refrigerante. 

d) Quando passamos álcool em nossa pele e assopramos, temos a sensação de resfriamento do local. 

 

6-Questão(EF09CI01) Segundo estudos conduzidos por uma equipe multidisciplinar da UNICAMP 

(Universidade de Campinas), o excesso de fluoreto (F) contido nas pastas dentais comuns pode provocar em 

crianças, com idades inferiores a 7 anos de idade, fluorose, doença  caracterizada por manchas 

esbranquiçadas ou opacas nos dentes em formação, devido à reação com a hidroxiapatita 

[Ca10(PO4)6(OH)2] , um sólido presente nas camadas superficiais dos dentes, aumentando a porosidade nos 

dentes, facilitando a quebra e o fingimento dos dentes, este último pela absorção de corantes alimentícios. 

De acordo com as informações fornecidas, qual propriedade da matéria é comprometida pelo uso continuado 

de pastas fluoretadas na faixa etária citada? 

a) Elasticidade 

 b) Inércia. 

 c) Tenacidade. 

 d) Extensão.  

e) Massa. 
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