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EMEF” ITAPUTANGA 

 5° ANO - 1º  Coletânea de Avaliação Trimestral - CAPs 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 
 

Orientações:  Caro(a) aluno(a), 
 

❖ Você está recebendo uma avaliação e uma Folha de Respostas.  

❖ Comece escrevendo seu nome Completo e turma.  

❖ Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.  

❖ Cada questão tem uma única resposta correta.  

❖ Faça um X na opção que você escolher como certa.  

❖ Procure não deixar questão sem resposta.  

❖ Transcreva suas respostas para a Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta azul ou preta, e en-
caminhe foto do cartão resposta para seu professor. 

Leia e responda as questões. (0,5 pontos para cada questão) 

• Leia o texto com atenção: 

O meio ambiente em primeiro lugar 

 
    Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro, que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto 
que adorava o meio ambiente, passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando 
com os animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal e adorava nadar em um rio que ficava 
perto de sua casa. 
    Certo dia, Pedro estava andando pela floresta, quando viu um movimento estranho, e depois um tiro e 
um grito de um animal, muito curioso ele foi lá olhar. 
    Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as 
árvores, matando e capturando animais. 
    Pedro chegou à frente deles e disse: 
    ─ Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? 
    ─ Pegue ele! Falou o líder do bando. 
    Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: 
    ─ Não atirem! Ele será nosso refém! Pois a polícia está atrás de nós! 
    No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou 
e prendeu o bando. 
    Pedro, um jovem aventureiro, que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. 

(Adaptado de http://colegiomaanaim77.blogspot.com.br/2012/06/contos.html) 
 

Compreendendo o texto 

• Marque um X na resposta certa: 
QUESTÃO 01 

A partir da leitura do texto, podemos dizer que: 

 A. Pedro passava a maior parte do tempo em casa. 

 B.  Pedro não gostava de animais. 

 C.  Pedro adorava o meio ambiente. 

 D. Pedro não sabia nadar. 
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QUESTÃO 02 

 O que ficava perto da casa de Pedro? 
 
         A.   o rio que ele nadava.                  B.   a casa de um amigo seu. 
         C .  a casa de sua avó.                     D.  um lago muito profundo. 
 
QUESTÃO 03 

Qual é o gênero textual da história que você leu? 

 
        A.  uma fábula.    B.  um conto.       C.  um diário.     D.  uma poesia. 
 
QUESTÃO 04 

Podemos dizer que o personagem principal da história era? 

 
 A.  um jovem menino, tímido, que adorava ficar em casa e não gostava de curtir a natureza.  
B.  um menino jovem, receoso e que gostava da floresta. 
C.  um menino jovem, bagunceiro e que adorava o meio ambiente. 
D.  um jovem aventureiro, que amava o meio ambiente e arriscava sua vida por ele. 

 

QUESTÃO 05 

Mariana comprou 5 balas que custavam R$ 0,35 centavos cada uma. Já Pedro, preferiu 
comprar 2 salgadinhos no valor de R$ 2,50 cada. Se a mãe deles deu R$20,00, com qual 
valor eles voltaram para casa após as compras? 

        A. R$13,25.             B.  R$ 14,35.            C. R$ 14,95.          D. R$ 12,95. 

QUESTÃO 06 

O valor das parcelas escondidas é? 

 
 

      (a) 4.225 e 7.661.   
      (b) 4.335 e 8.661.   
      (c) 5.225 e 8.661.  
      (d) 5.225 e 8.651.    
 

QUESTÃO 07 

Qual das figuras ao lado representa uma esfera? 

    

           A.  Figura 1.         B.  Figura 3.    
 
          C.  Figura 2.          D.  Figura 4.     
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QUESTÃO 08 

  A figura 1 a seguir representa a planificação da figura 2, o cubo. Com base na figura 2, pode-

mos dizer que um cubo possui: 

 
 

             A)  4 faces.        B)  8 faces.    
 
          C)  3 faces.        D) 6 faces.     
 
 

 

QUESTÃO 09 

Quais são as principais propriedades físicas dos materiais. 

A. Densidade, Resistência, Tenacidade, Condutibilidade elétrica Magnetismo, 
Condutibilidade térmica. 

B. Elasticidade, Densidade, Magnetismo, Condutibilidade térmica, Dureza, Resistência. 
C. Dureza, Condutibilidade elétrica, Densidade, Magnetismo, Condutibilidade térmica, 

Resistência, Tenacidade, Elasticidade. 
D. Condutibilidade elétrica, Densidade, Magnetismo, Dureza, Condutibilidade térmica, 

Resistência. 
 

QUESTÃO 10 

Leia.  

Caio e Miguel estavam brincando com uma bola. Com o chute de Miguel a bola foi parar no rio 

próximo ao campinho. A bola ficou boiando sobre a água até que o pai de Caio foi buscá - la.  

Diante dessa situação marque a frase correta.  

A. A bola é mais densa que está água.  
B. A bola é menos densa que essa água. 
C. A água é tão densa quanto a bola.  
D. A bola e a água não possuem densidade. 

QUESTÃO 11 

Marque a alternativa correta. 

As características da ELASTICIDADE são: 

A. É um material resistente e mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto. 
B. São materiais elásticos que podem ser deformados e voltar à forma original quando a força 

causadora da deformação para de atuar. 
C. É um material mole que pode ser usado para escrever. 
D.  São materiais não permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolantes. 

 
QUESTÃO 12 

Os seres vivos dependem de outros componentes do meio ambiente para viver.  

Dois desses componentes são?  

A. areia e tecido.  
B. asfalto e luz. 
C. ar e tecido. 

D. ar e água 
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QUESTÃO 13 

 Quais são as expressões artísticas mais antigas dos seres humanos? 

A. Desenhos com ouro 
B. Danças nas cavernas  
C. Pintura  Rupestre 
D. Escrita em papel e madeira 

 
1 QUESTÃO 14 

 Quais são as características  principais dos Nômades: 

A. Trabalhadores e dançarinos 
B. Comerciantes e artistas 
C. Sem habitação fixa e Se deslocavam quando não tinha mais alimento 
D. Compravam seus alimentos e vendiam 

 
QUESTÃO 15 

 O estilo de vida dos sedentários era: 
A. Trabalhavam em grupos e viviam em uma determinada área da terra 
B. Ficar deitados em redes para não se cansar 
C. Ensinar seus filhos a dançar nas cavernas 
D. Frequentar academias para não ser sedentários 
 

 QUESTÃO 16 

 Quem foi Cristovão Colombo? 

A. Um mergulhador chinês 
B. Um pescador que deu a volta ao mundo 
C. Um marinheiro espanhol que navegou os mares da Espanha 
D. Um navegante genovês que pretendia chegar ás Indias. 
 

QUESTÃO 17 

  O Brasil faz parte de qual Continente? 
 
A. Americano 
B. Asiático 
C. Europeu 
D. Africano 

 
 QUESTÃO 18 

 O continente americano pode ser dividido em três grandes 
porções, quais são elas:  
 

A. Centro Oeste, Noroeste e Egito 
B. América do Norte, America do Sul e América Central 
C. América dos Estados Unidos, China e Guiana Francesa 
D. Canadá, Alasca e México 
 

QUESTÃO 19 

Como é o nome da linha imaginária que divide o globo terrestre em hemisfério norte e 
sul? 

A. Greenwich                        B. Trópico de Capricórnio 
C. Trópico de Câncer            D. Linha do Equador 
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QUESTÃO 20 

  Aonde  está localizado a maior parte do território brasileiro ? 
 

A.  Americano                       B.  Hemisfério norte 

C. Círculo Polar Ártico          D.  Hemisfério sul 
 

QUESTÃO 21 

A palavra “manteiga “em inglês é: 

A.  Jam           B. Bread 

C.  Butter        D.  N.R.A 

 

QUESTÃO 22 

A palavra “pão“em inglês é: 

A. A  Butter             B.   Jam 
B. C  Bread             D.  N.R.A 

 

QUESTÃO 23 

 A palavra “queijo“em inglês é: 

A. A Cheese          B.  Bacon 
B. C  Bread            D.  N.R.A 

 

QUESTÃO 24 

: A palavra “café “em inglês é 

A. A  Coffee             B. Cafeie 
B. C  Coffee             D.  N.R.A 

 

QUESTÃO 25 

 No século XIX, surgiu na França um movimento criado por Georges Seurat e Paul Signac. Esses 

artistas utilizavam pontos unidos uns aos outros para compor suas obras.  

Marque a alternativa que apresenta o nome que recebeu esse movimento. 

 A.  Pintura de Giz 
 B.  Pontilhismo 
 C.  Ponto sobre ponto                      
 D.  Pontos de Luz 
 

QUESTÃO 26 

 Sobre as cores secundárias é correto afirmar que: 

 A.  São cores Puras. 

 B.  É a combinação de três cores terciárias  

 C. São as cores que são formadas através da mistura de duas cores primárias.                                

 D.  Cores que demostram calor. 
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QUESTÃO 27 

 Todas as formas da natureza e da imaginação podem ser representadas por linhas. Existem 

muitos modelos de linhas: A reta, a curva, a ondulada, a fina, a colorida, etc. marque a 

alternativa que apresenta a linha espiral. 

   

A  

 

  

 

 

B 

 

 

C                                           

 

 

 

 

 D                                                               

 

QUESTÃO 28 

 

 Nesse trimestre realizamos na aula de Educação Física um jogo de tabuleiro com um desafio. 

Qual jogo foi esse? 

A.  Jogo de Dama com o desafio da caneta. 

B . Jogo da Velha com o desafio do copo. 

C.  Jogo de Xadrez com o desafio da moeda. 

D.  Jogo de Ludo com o desafio do dado. 

 

QUESTÃO 29 

 Na aula de Educação Física foi realizado a atividade “Corrida para o Objeto”. Qual a orientação 

que representa esse jogo? 

A.  O aluno tinha que Chutar o objeto indicado pelo comando. 

B.  O aluno tinha que procurar e segurar o objeto indicado pelo comando. 

C. O aluno tinha que correr e encostar a mão no objeto indicado pelo comando. 

D.  O aluno tinha que saltar o objeto indicado pelo comando. 

 

QUESTÃO 30 

 Em uma de nossas aulas de Educação Física realizamos um Circuito de atividades com 

movimentos. Qual Circuito foi esse? 

A.  Circuito de Corridas.                   B.  Circuito de Saltos. 

C.  Circuito de Ginástica.                 D. Circuito de Danças. 
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Gabarito  
 

➢ INSTRUÇÕES   

❖ Não se esqueça de assinar seu nome e identificar a sua turma. ƒ   

o Cada questão tem uma única resposta correta. 
o Faça um X na opção que você escolher como certa e pinte o quadrinho totalmente.  
o Se houver mais de um quadrinho pintado por questão a mesma será anulada. 

NOME DO (A) ALUNO(A):________________________________ 
TURMA ___________________________ 

 

 

 

FOLHA DE RESPOSTAS  1º Coletânea de Avaliação Trimestral 

 

1 A B C D 

 

11 A B C D 

 

21 A B C D 

2 A B C D 12 A B C D 22 A B C D 

3 A B C D 13 A B C D 23 A B C D 

4 A B C D 14 A B C D 24 A B C D 

5 A B C D 15 A B C D 25 A B C D 

6 A B C D 16 A B C D 26 A B C D 

7 A B C D 17 A B C D 27 A B C D 

8 A B C D 18 A B C D 28 A B C D 

9 A B C D 19 A B C D 29 A B C D 

10 A B C D 20 A B C D 30 A B C D 
 


