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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 abaixo e responda: 

Monteiro Lobato 

José Bento Renato Monteiro Lobato, ou apenas Monteiro Lobato, como ficou conhecido, nasceu em 

Taubaté, cidade do interior do estado de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Formou-se em 

Direito, mas depois de pouco tempo exercendo a profissão, foi cuidar de suas fazendas, herança do 

avô, homem muito rico e influente na região no século XIX. Graças à condição financeira confortável, 

Lobato pôde dedicar-se quase que exclusivamente ao ofício de escritor, tendo iniciado a carreira 

com a publicação de seus contos em jornais e revistas. Esses contos formaram, posteriormente, 

aquela que é considerada a obra-prima do autor, o livro Urupês. 

Monteiro Lobato, cuja data de nascimento foi escolhida para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil, 

foi um dos precursores da literatura feita exclusivamente para crianças e adolescentes. Naquela 

época, início do século XX, as crianças não eram vistas como potenciais leitores e por isso liam 

livros inadequados para sua idade, o que gerava imensa desmotivação nos pequenos. Foi ele o 

criador do famoso Sítio do Pica pau Amarelo, cujas personagens povoam o imaginário infantil e são 

recorrentes nos mais de vinte títulos da série. Quem nunca ouvir falar na boneca Emília, na menina 

Narizinho e seu primo Pedrinho? Sem falar da vovó da família, a Dona Benta, Tia Nastácia — 

cozinheira de mão cheia —, entre outros moradores do famoso sítio criado por Lobato. 

Monteiro Lobato deixou uma grande contribuição para a Literatura Brasileira, foi o pioneiro no 

lançamento de obras infantis em nosso país, começando com A menina do narizinho arrebitado, 

seguida de várias outras. Foi um homem importante para as letras nacionais e também personagem 

histórica, tendo se envolvido em diversos episódios políticos, colecionando admiradores e 

desavenças, a mais famosa delas com o então Presidente da República, Getúlio Vargas. 

Infelizmente, morreu pobre e doente no dia 4 de julho de 1948, aos 66 anos, vitimado por um 

derrame. Monteiro Lobato continua vivo até hoje por causa de suas ideias. 

 

 

https://escolakids.uol.com.br/dia-nacional-do-livro-infantil.htm
https://escolakids.uol.com.br/republica-nova-a-era-vargas.htm


 

Questão 01 - Monteiro Lobato escreveu muitos livros. Qual foi o seu primeiro livro infantil? Assinale 

a alternativa correta:  

    (A) A menina do narizinho arrebitado.                              (B) Jeca Tatu  
    (C) O Sítio do Pica-Pau amarelo.                                     (D) O Menino Maluquinho. 
 

Questão 02- Por que Monteiro Lobato é considerado o “pai” de Narizinho, de Pedrinho, da Tia 

Nastácia, da Dona Benta...? 

    (A) Porque ele foi casado com a mãe destes personagens. 
    (B) Porque ele adotou estes personagens. 
    (C) Porque ele é o criador destes personagens. 
    (D) Porque ele forneceu um lar para eles. 
 

Questão 03- Qual é o assunto abordado pelo cartaz? 

 
(A) Campanha de prevenção do Corona Vírus.          (B) Apresentação de como usar o celular. 
(C) Divulgar o estado.                                                 (D) Propaganda de sabão. 
 
Leia o texto abaixo e responda a questão 04: 
 
O Papagaio Especial  
O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor:  
– Queria um papagaio que fosse especial.  
– Chegou na hora certa! Temos um bilíngue. Se levantar a patinha direita, ele fala inglês.  
Se levantar a patinha esquerda, ele fala francês.  
– E se eu levantar as duas patinhas?  
O papagaio respondeu:  
– Aí eu caio!  
Disponível em:    <http://boaspiadas.blogspot.com/2007/07/piada-infantil.html>. *Adaptado: Reforma Ortográfica. 



 
Questão 04 - O título dessa história é O Papagaio Especial.  Porque o papagaio era especial? 
 
 (A) caía ao falar.           (B) era bilíngue.                (C) era engraçado.      (D) levantava as patinhas. 
 
Leia um trecho do texto Menina bonita do laço de fita.  
 
Era uma vez uma menina linda, linda.  
Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem negros.  
A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva.  
Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laços de fita 
coloridas.  
Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do Reino do Luar.  
 
Fonte: https://historiasparaosmaispequeninos.wordpress.com/2016/08/13/menina-bonita-do-laco-de-fita/ 

 
Questão 05 - O pronome “Ela”, em destaque no texto está se referindo à:  
 
    (A) mãe.                    (B) África.                     (C) menina.                     (D) fitas. 
 
Observe a imagem abaixo para responder às questões 6 e 7. 

 
 
https://www.ac24horas.com/2020/05/07/candidatos-para-todos-os-gostos/ 
  

Questão 06- O texto lido pertence à qual gênero textual?  
 
      (A) Tira                  (B) Charge                  (C) Poema                      (D) Fábula 
 
Questão  07- Sobre o texto, é correto afirmar que:  
 
     (A) O texto apresenta uma crítica aos eleitores.  
     (B) O texto apresenta uma crítica às tecnologias usadas nas eleições.  
     (C) O texto apresenta uma crítica ao período eleitoral, momento em que os candidatos saem à 
procura dos eleitores.  
     (D) O texto valoriza a atitude dos candidatos em procurar seus eleitores. 
 
Questão 08 - No sítio do Sr. Joaquim são colhidos todos os meses 15 centenas de melancias, 7 
dezenas de mamão e 95 unidades de laranja. Qual o total de frutas colhidas no sitio do Sr. Joaquim?  

 
(A) 1.500 frutas           (B) 1.320 frutas           (C) 1.665 frutas          (D) 1.150 frutas 

 
Questão 09- A Srª. Marilene anda 2.350 metros a pé todos os dias para ir de sua casa até seu 
trabalho. Quantos metros a Srª Marilene caminha por dia para ir e voltar do trabalho? 
 

(A) 4.600 metros           (B) 4.610 metros          (C) 4.700 metros        (D) 4.710 metros 
 
Questão 10-  O gráfico de colunas representa o tempo de banho, em minutos, de uma família com 
sete pessoas. Quantos gastaram mais tempo no banho? 

https://www.ac24horas.com/2020/05/07/candidatos-para-todos-os-gostos/


 
(A) 05         (B) 02             (C) 07           (D) 01  

 
Questão 11-Observe os dados da tabela que indica a velocidade em que alguns animais correm. 

 
Com base na tabela, podemos dizer que em duas horas uma girafa pode correr: 

 
(A) 50 km                 (B) 55 km                    (C) 100 km                  (D) 125 km 

 
Questão 12-Clara foi a padaria e viu o cartaz abaixo. 

 
Ela quer comprar 5 pãezinhos. Clara vai precisar de: 
 
    (A) R$ 0,50                   (B) R$ 1,05                    (C) R$ 1,00                (D) R$ 1,25. 
 
Questão 13-. Fábio e Ricardo fizeram uma viagem de ônibus que durou 72 horas. Podemos dizer 
que a viagem demorou: 
 
   (A) 1 mês                     (B) 3 dias                         (C) 2 dias                  (D) 1 semana. 
 
Questão 14- Um garoto completou 1.960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é 
composto por: 
    
    (A) 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades. 
    (B)1 unidade de milhar, 90 unidades. 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas.  
    (C) 1 unidade de milhar, 60 unidades.  
    (D) 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas.  

 
O que é covid- 19? 
Leia o texto abaixo:  



O que é COVID-19? COVID-19 é uma doença causada por vírus que afetam o sistema respiratório. 
Essa doença apresenta agentes causadores distintos e também possuem alguns sintomas que 
permitem sua diferenciação. Veja, a seguir, um pouco mais: COVID-19: é uma doença nova que 
teve seu primeiro caso registrado na China, no final do ano de 2019. Essa doença tornou-se uma 
pandemia em 2020, sendo observada em vários locais do mundo e provocando milhares de mortes. 
A COVID-19 é causada por um vírus da família da corona vírus, o SARS-CoV-2. Esse vírus 
desencadeia sintomas, como febre, tosse e dificuldade respiratória, embora muitas pessoas 
apresentem a doença de forma assintomática. Ela é mais grave em pessoas idosas e em 1 pessoas 
com problemas de saúde, como problemas cardíacos, pressão alta e diabetes. 
 
Questão 15 - Qual o sistema do nosso corpo a covid-19 ataca?  
Marque a alternativa correta. 
      

(A)  Sistema nervoso.                 (B) Sistema digestivo. 
(C) Sistema reprodutor.             (D) Sistema respiratório. 

 
Questão 16 - Em qual país a covid-19 teve seu primeiro caso registrado no final do ano de 2019? 

 
(A) Brasil.         (B) Estados Unidos.         (C) China.                       (D) Japão. 

 
Questão 17- Em qual ano essa doença (covid-19) tornou uma pandemia? 

 
(A) 2020               (B) 2021                          (C) 2018                           (D) 2015 

 
Questão 18 - Observando a imagem das alunas, o que elas estão fazendo para não contrair o vírus 
da Covid-19?  Marque a alternativa correta. 
 
(A)  Se abraçando e conversando sem máscara.         
(B)  Usando máscara e mantendo o distanciamento. 

  (C)  Sem máscara e compartilhando objetos. 
(D)  Sem máscara e colocando as mãos nos olhos e na boca. 

 
O POVO BRASILEIRO 
     A população brasileira é bastante miscigenada, isto é, com muitas misturas. Isso ocorreu em 
razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que 
favoreceram a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, 
africanos, imigrantes europeus e asiáticos. 
    Povos indígenas: antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos, 
nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país, entre os principais estão: Karajá, 
Bororo, Kaigang e Yanomani. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de 
pessoas. 
    Povos africanos: grupo humano que sofreu uma migração involuntária, pois foram capturados e 
trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e XIX. Nesse período, desembarcaram no 
Brasil milhões de negros africanos, que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam 
especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café. 
    Imigrantes europeus e asiáticos: os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os 
portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um 
grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo 
menos quatro milhões de imigrantes desembarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos 
humanos europeus, destacam-se: portugueses, espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos 
povos asiáticos, podemos destacar japoneses, sírios e libaneses. 

 
Questão 19 - Antes do descobrimento do Brasil havia um povo que já habitava nossas terras. Quais 
foram eles?  Marque um X na alternativa correta. 
 

(A) portugueses               (B) africanos.        (C) europeus.          (D) indígenas. 



Questão 20 - Quais foram os primeiros imigrantes Europeus a chegar ao Brasil? 
       
      (A) Italianos.                 (B) africanos.            (C) Portugueses.             (D) Alemães. 

 
Questão 21- Qual o principal cultivo dos escravos no Brasil no século XVI e XIX. 
 

(A)  Arroz e farinha.                                           (B) Café e cana de açúcar. 
(C) Café e feijão.                                               (D) Cana de açúcar e farinha. 

 
MIGRAÇÃO  
O que são Movimentos Migratórios? Os movimentos migratórios são fenômenos que demonstram a 
transição de grupos de pessoas de um lugar para outro. A marca da imigração no Brasil pode ser 
percebida especialmente na cultura e na economia das duas mais ricas regiões brasileiras: Sudeste 
e Sul .A colonização foi o objetivo inicial da imigração no Brasil, visando ao povoamento e à 
exploração da terra por meio de atividades agrárias. A criação das colônias estimulou o trabalho 
rural. Deve-se aos imigrantes a implantação de novas e melhores técnicas agrícolas, como a rotação 
de culturas, assim como o hábito de consumir mais legumes e verduras. A influência cultural do 
imigrante também é notável. A imigração teve início no Brasil a partir de 1530, quando começou a 
estabelecer-se um sistema relativamente organizado de ocupação e exploração da nova terra. A 
tendência acentuou-se a partir de 1534, quando o território foi dividido em capitanias hereditárias e 
se formaram núcleos sociais importantes em São Vicente e Pernambuco. Foi um movimento ao 
mesmo tempo colonizador e povoador, pois contribuiu para formar a população que se tornaria 
brasileira, sobretudo num processo de miscigenação que incorporou portugueses, negros e 
indígenas. 
 
Questão 22 - O que marcou a imigração no Brasil? Marque a alternativa correta. 
    

(A) Exploração e técnicas agrícolas.                         (B) Cultura e economia. 
(C) Atividades agrárias e povoamento.                     (D) Exploração e cultura. 

 
Questão 23 – Quais as principais regiões do Brasil que deu o marco para a imigração? 

 
(A) Sudeste e sul.                                                     (B) Norte e nordeste. 
(C) Sul e norte.                                                         (D) Sudeste e nordeste. 

 
Questão 24- A partir de que ano começou a imigração no Brasil? Marque a alternativa correta. 
 

(A) 1500                      (B) 1600                     (C) 1530                     (D) 1900. 
 
Questão 25 - Com base nos estudos realizados  nas aulas de Inglês, leia o texto abaixo e marque a 
opção que responde corretamente a pergunta em destaque: 
 
Bob is in the supermarket. 
Bob can see many fruits. 
Bob  likes apple, pear,  
grape and melon. 
Bob likes orange too. 
But  the fruit  is very  expensive.                                                                                              
 
De acordo com o texto, quais são as frutas que  bob gosta? 
 

(A)  Figo – morango – ameixa – melância - goiaba 
(B)  Abacate – pêssego – limão – banana – mamão 

      (C) Maçã – pêra – uva – melon – laranja 
      (D) Abacaxi – manga – kiwi - amora 
 



Questão 26 - Qual é a traducão correta da seguinte frase: “Minha escola é verde.”  
 

(A) My school is yellow.                               (B) My school is big. 
(C) My school is brown.                               (D) My school is green. 

 
Questão 27- Marque apenas UMA alternativa em 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 – Marque o objeto que 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  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


