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ALUNO (A):_____________________________________TURMA:_______________ 

 

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 

TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE ESTUDOS. 

CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS ATIVIDADES. 

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!!! 

 

 



 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

Esse é o primeiro Simulado da EMEF CÉU AZUL contemplando o 1º Trimestre. 

Todas as atividades foram formuladas a partir das atividades aplicadas e estudadas da 1ª a 5ª 

Coletânea de atividades que foram estudadas por vocês. 

Leia com bastante atenção antes de marcar o X em cada questão proposta. Cada questão 

possui apenas uma resposta correta. Fique atento! 

Ao final faça a marcação no gabarito que estará em anexo. 

 

 

 

Leia o texto e marque X na resposta conforme a 

pergunta. 

Questão 01 - O que trata o texto? 
      

(A)  Ensina a fazer um bolo 
(B) Ensina a fazer um pudim 

    (C) Convida para um aniversário 
    (D) Ensina a usar um relógio 
 
Questão 02 - O texto é um:        
 
     (A) Poema                           (B) Convite 
     (C) Bilhete                           (D) Receita 
 
Questão 03 - Qual o título do texto 

 
(A)  Receita                         (B) Ingredientes 

     (C) Pudim de Leite             (D)  Modo de fazer  
 
Questão 04 - Leia o banco de palavras e assinale com X a questão que está em ordem alfabética: 
 
                        Laranja – Maçã – Banana – Pera – Abacate  
 
(A)  Pera – Abacate – Laranja – Maçã – Banana       
(B)  Maçã – Banana – Laranja – Pera – Abacate  

  (C) Abacate – Maçã – Laranja – Banana – Pera     
  (D) Abacate – Banana – Laranja – Maçã – Pera 
 
Questão 05 - Leia a escrita das palavras e marque  X nas que estão escritas corretamente: 
 
 (A) sessemta – oitemta                  (B) noventa – setenta 
 (C) cen – um                                  (D) trimta – vimte 



Questão 06 - Assinale a questão em que a divisão das sílabas está correta: 
    
    (A) es-trada; m-el; a- vi –ao;                            (B) ve – n – ti –lador; pa – trul – há  
    (C) mar – te – lo ;                                             (D) ca-as; to-a-lha 
 
Questão 07- Assinale a questão em que todas as palavras estão escritas corretamente só com x 
ou ch: 
 

(A) caxumba – mecha – enxurrada                (B) mochila – chuveiro – chave 
     (C) flexa – xícara – chuva                              (D) cabeça – cheque - sala 
  

Questão 08 - A figura a seguir, representa a planta da sala de aula de Lúcia. 

 

Dos estudantes que sentam na fileira do lado da porta, o que senta mais próximo da mesa da 

professora é: 

(A) Mara                 (B) Júnior                      (C) Jane                         (D) Sandra 

 

Questão 09 - Maria Bianca mediu o comprimento de sua tesoura, conforme ilustrado a seguir: 

  

 - A medida do comprimento dessa tesoura é igual a: 

(A) 6,0 cm     (B) 6,5 cm                  (C) 7,5 cm                (D) 7,0 cm 

 

Questão 10 - Observe a propaganda a seguir: 

 



A diferença de preço entre a geladeira Y e a geladeira X é igual a: 

(A) R$ 300,00 reais      (B) R$ 400,00 reais       (C) R$ 600,00 reais      (D) R$ 1,700,00 reais 

 

Questão 11 - A tabela a seguir, mostra a quantidade em quilograma de frutas que João vende em 

sua banca. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o dia da semana em que João vendeu mais frutas. 

(A) Quinta-feira            (B) Sexta-feira               (C) Sábado                 (D) Domingo 

 

Questão 12 - Analisando a tabela de frutas acima, marque a soma de frutas vendidas nos dias de 

quinta-feira e sexta-feira. 

(A) 234                         (B) 109                         (C) 521                       (D) 498 

 

Questão 13 - Assinale a alternativa que mostra corretamente o número onde o 5 representa 

quinhentos. 

(A) 805                        (B) 752                         (C) 546                       (D) 325 

 

Questão 14 - O número 358 é formado por: 

(A) 8 centenas + 5 dezenas + 3 unidades            (B) 3 centenas + 8 dezenas + 5 unidades 

(C) 8 centenas + 3 dezenas + 5 unidades            (D) 3 centenas + 5 dezenas + 8 unidades 

Questão 15 – Leia as frases com atenção e marque um X na resposta correta:  com que órgão 

podemos sentir o cheiro ou odor? 

(A) Nariz                     (B) boca                       (C) língua                       (D) mão 

 

Questão 16 – Antes de comermos uma fruta o que devemos fazer? 

 

(A) lavar bem as mãos                                         (B) lavar apenas as frutas 
(C) lavar bem as mãos e as frutas                      (D) não devemos nos preocupar. 
 

Questão 17 – Qual órgão nos permite sentir o cheiro ou odores das coisas? 
 

(A) Nariz                        (C) Língua            
(B) (B) Boca                  (D) Mãos 

 
 



 
Questão 18 – Qual dos objetos abaixo NÃO é usado para a prevenção ao Covid-19? 
 

(A) Máscara                           (C) Luva 
(B) Álcool          (D) óculos de sol 

 
 
 

Questão 19 – Como eram chamadas as moradias dos índios: 
 

(A) Casa       (B) Apartamentos   (C) Barracas      (D) Chácaras 
 
 

Questão 20-  Em que os índios dormiam: 
 

(A) Bancos    (B) Redes    (C) Lonas   (D) Cadeiras 
 

Questão 21-  Do que se alimentavam os índios? 
 

(A)  Marmitas     ( B) Quentinhas    ( C) Caça e pesca   ( D ) Hot Dog 
 

Questão 22-  O nome da Cidade onde moro é: 
 

(A) São Paulo    (B) Vitória   (C) Piúma    (D) Espírito Santo 
 

Questão 23- A cidade onde moro está localizada no Estado do: 
 

(A) Minas Gerais    (B) Rio de Janeiro   (C)São Paulo   (D) Espírito Santo 
 

Questão 24- Meu Bairro Céu Azul está localizado na cidade de : 
 
 

(A) Vitória         (B) Alegre          (C) Marechal Floriano      (D) Piúma 
 

 

Responda de acordo com o texto: 

Questão 25 - Qual é a cor do gato? 

(A) Green                    (B) blue      

   (C) purple                     (D) black 

Questão 26 - Qual é o nome do gato? 

      (A) Sissy                  (B) Larry                  

     (C) Tod                       (D) Mimi 

 

Questão 27- Marque apenas UMA alternativa que diz respeito a BRINCADEIRA, mas NÃO é 

JOGO. 

(A) Atividades de lazer como Pipa e Peteca.                     (B) Vôlei.             



 
(C) Basquete.                                                                      (D) Futebol. 

 
Questão 28 - De acordo com a sequência das duas imagens abaixo, as figuras demonstram estar 

fazendo o quê? Marque apenas UMA alternativa. 

 

(A) Jogando Bola de Gude.                                   (B) Polichinelo. 
(C) Soltando Pipa.                                                 (D) Jogando Futebol. 

 

Questão 29 - Dá vida ao desenho, deixando-o mais bonito e harmonioso: 

(A) As cores.             (B) A textura.                 (C) A linha.               (D) O Pincel.  

   

 

Questão 30 - Conforme estudamos na disciplina de Arte, aprendemos que a arte é tudo que está 

ao nosso redor.  A arte faz parte de todas as coisas através das cores, formas, etc. Com isso 

podemos considerar que a Arte é: 

(A) De extrema importância na vida das pessoas  

(B) Sem muita importância para as pessoas  

(C) Faz parte apenas da disciplina da escola.  

(D) Muitas brincadeiras entre as crianças  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


