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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!

A raposa faminta

      Era uma vez uma raposa faminta, que vagava pela floresta em busca de algo para comer. De
repente, ela se deparou com uma árvore na qual havia um pequeno buraco.

– Oba!  – Disse a astuta raposa – Parece um lugar perfeito,  que alguém escolheria para
esconder alguma comida!

Ela se arrastou para dentro do buraco, em que mal cabia, e encontrou um pacote. Ele tinha
um cheiro maravilhoso! A raposa faminta abriu rasgando a embalagem e encontrou uma deliciosa
refeição de sanduíches de frango recém assados!

Sem pensar na pessoa que havia guardado a comida ali, a raposa devorou tudo até encher a
pança e adormeceu profundamente. Ela acordou com o som de alguém se aproximando. Ela espiou
pelo buraco e viu um velho lenhador se aproximou da árvore.

– Opa! Hora de fugir! – Pensou a esperta raposa, tentando se arrastar para fora do buraco.
No  entanto,  ela  estava  tão  estufada  que  não  conseguia  mais  se  espremer  para  fora  do

buraco!
Se ela apenas não tivesse roubado toda a comida… Bem, depois do almoço delicioso.

Autor desconhecido
Questão 01: Qual é o título do texto?

(A) A floresta.                                      (B) A raposa faminta.
(C) O velho lenhador.                          (D) A astuta raposa.

 Questão 02: Qual é o personagem principal da história?
     
     (A) O velho lenhador.                               (B) A raposa.
     (C) O gato.                                               (D) A formiga.

Questão 03: Quantos parágrafos há no texto?

(A) 10.                           (B) 8.                            (C) 7.                            (D) 6.

Questão 04: O que a raposa estava procurando?

(A) Abrigo.                     (B) Família.                 (C) Amigo.                     (D) Comida.

Questão 05: Onde a raposa sentiu um cheiro maravilhoso?



           (A) Na mata.                                   (B) No buraco da árvore.
     (C) No rio.                                       (D) Na casa.

                        
Questão 06: O que a raposa encontrou para comer?

(A) Sanduíche de frango.               (B) Sanduíche de carne.
(C) Sanduíche natural.                   (D) Hambúrguer.

Questão 07: O que a raposa fez depois de comer?

(A) Ela foi embora.                                          (B) Ela passou mal.
     (C) Ela adormeceu profundamente.                (D) Ela deu uma festa.

Questão 08: O ábaco é um instrumento utilizado para fazer cálculos. Foi inventado pelos chineses e
surgiram pela  necessidade de  se  fazerem contas.  É formado por  bastões  paralelos  e  bolinhas
deslizantes que, de acordo com a sua posição, representam a quantidade a ser trabalhada. De
acordo com a definição, marque o número correto do ábaco abaixo.

 (A) 1455
 (B) 4551
 (C) 5541

            (D) 1545

Questão 09: A placa do automóvel, apresentada a seguir, é constituída de:

(A) 2 letras e 2 algarismos. 
(B) 2 letras e 4 algarismos. 
(C) 3 letras e 2 algarismos. 
(D) 3 letras e 4 algarismos.

Questão 10: Considere os algarismos apresentados abaixo e marque qual o maior número que
podemos formar com esses algarismos, sem repeti-los?

(A) 257
(B) 725
(C) 752
(D) 275

Questão 11: Tamara vai fazer uma viagem de carro e sabe que, se dirigir 120 quilômetros a cada
hora, ela chegará ao seu destino em 3 horas. Quantos quilômetros tem o percurso que Tamara vai
fazer?

(A) 360 quilômetros                        (B) 240 quilômetros
(C) 200 quilômetros                        (D) 180 quilômetros

Questão 12: Maria recebeu um total de 987 flores para plantar, sendo 321 rosas, 132 margaridas e
o restante eram lírios. Quantos lírios foram plantados?

(A) 450
(B) 534
(C) 342
(D) 234



Questão 13: A sequência dos números naturais pode ser representada em uma linha reta, a que
chamamos de reta numérica. No exemplo abaixo, existe uma pessoa que está localizada acima do
ponto 8 da reta numérica apresentada. Qual é o nome dessa pessoa?

(A) Bia
(B) Carlos
(C) Dani
(D) Elza

Questão 14: Dona Maria comprou um aparelho de som por R$ 719,00 reais e as caixas de som por
R$ 96,00 reais. Tendo pagado R$ 17,00 reais pela instalação, qual a quantia total que ela gastou?

(A) R$ 732,00 reais
(B) R$ 832,00 reais
(C) R$ 762,00 reais
(D) R$ 800,00 reais

Questão 15: Os alimentos, por exemplo, são considerados materiais orgânicos. As sobras destes
alimentos  como  as  cascas  de  legumes  e  frutas  que  vão  para  o  lixo  de  cozinha  também são
considerados materiais orgânicos e podem ser reaproveitados. Ou melhor, podem ser reciclados
para  serem reaproveitados.  A  esse  processo  chamamos compostagem.  Qual  o  nome dado  ao
processo de se  colocar  restos  de cascas de frutas  ou verduras  em uma caixa  com terra  para
transformar em adubo:

           A) Combustão                                            (B) Compostagem
          (C) Postagem                                              (D) Reciclagem

Questão 16: Apesar de não gostar de banho o Cascão incentiva os colegas a recolher o lixo das 
ruas e colocar no local correto, que é na lata de lixo.

                                       

O trabalho de limpeza das ruas recolhendo o lixo e a folhas que caem das árvores,
e a limpeza dos bueiros para evitar alagamento é considerado um trabalho de:

            (A) higiene ambiental.                                     (B) higiene corporal.
            (C) higiene mental.                                          (D) higiene bucal.

Questão 17: Acredita-se que o consumo de água potável no planeta, associado ao desperdício 
desse recurso, poderá afetar a sobrevivência no planeta. Marque com um X a alternativa que 
descreve uma atitude que contribui para esse problema ambiental.

   (A) Fechar o registro enquanto se ensaboa no banho.
   (B) Reutilizar a água usada na máquina de lavar para limpar a calçada.
   (C) Separar o óleo de cozinha usado, em garrafas plásticas, destinando-o a coletas específicas.
   (D) Utilizar água potável para lavar o carro da família.



Questão 18: Todos nós reconhecemos que a água desempenha papel fundamental na vida 
humana. Ela está presente nos alimentos e no nosso corpo, além de dissolver a maior parte das 
substâncias e ser indispensável nas tarefas diárias. Na figura seguinte estão exemplificados vários 
usos da água no nosso dia a dia. 

Dentre as medidas abaixo, assinale a alternativa CORRETA.
 (A) Lavar as mãos antes das refeições previne contra a dengue. 
 (B) Tomar banho diariamente ajuda na higiene e previne várias doenças. 
 (C) Deixar juntar água limpa parada ajuda a combater a dengue. 
 (D) Comer frutas e verduras sem lavar ajuda a eliminar os agrotóxicos.

Questão 19:  O Paleolítico é o período mais antigo da pré-história, e de maior duração, também
conhecido como da Pedra Lascada. Tem início com o desenvolvimento dos primeiros hominídeos e
termina com a Revolução Agrícola ou o desenvolvimento da agricultura. Os alimentos eram obtidos
com a caça, a pesca e a coleta de raízes e frutos. Os seres humanos eram nômades, pois estavam
sempre à procura de regiões mais ricas em animais e peixes. Viviam ao ar livre e abrigavam-se em
cavernas e, inicialmente, para se defender,  utilizavam o que a natureza lhes oferecia:  pedras e
pedaços de madeira. Aos poucos, aprenderam a confeccionar artefatos de pedra lascada, como o
furador e o raspador. 
Sobre os povos nômades é correto afirmar que:

   (A) Moravam em prédios.
   (B) Estavam sempre à procura de regiões mais ricas em animais e peixes.
   (C) Faziam compras de alimentos em feiras.
   (D) Viviam em grandes fazendas e cultivavam trigo.

Questão 20:  Pré-História é a grande etapa que se iniciou com o desenvolvimento dos primeiros
hominídeos e terminou com a criação da escrita, por volta de 4000 a.C. 
Descobertas recentes mostram que já existiam hominídeos há pelo menos 6 milhões de anos. 0
Homo sapiens (homem racional) apareceu há cerca de 90 mil anos. 
Por  causa  da  ausência  de  documentação  escrita  do  período  pré-histórico,  para  conhecê-lo
precisamos analisar os vestígios (instrumentos, armas, restos de alimentos, fosseis etc.) deixados
nas cavernas e nas regiões ocupadas pelo homem daquela época.
Marque a alternativa que apresenta o fato que marca o fim da pré-história.

   (A) Criação das leis                                      (B) Criação das escolas
   (C) Criação da escrita                                  (D) Criação de hospitais

Questão 21: As fontes históricas podem ser vestígios arqueológicos, como ossos dos animais e dos
homens que viveram no período da pré-história. Esses são exemplos de fontes materiais escritas.
Documentos escritos em tempos passados, mapas, cartas, diários, pergaminhos e jornais antigos
também são fontes de materiais  escritas.  As fontes  materiais  não escritas  são objetos antigos,
pinturas, utensílios, ferramentas, armas, esculturas. O historiador também pode utilizar como objeto
de pesquisa as fontes não materiais baseadas nas lendas e contos antigos passados de pai para
filho, através de depoimentos transmitidos pela oralidade, ou seja, da fala.



Marque a alternativa que apresenta alguns exemplos de Fontes materiais não escritas.

    (A) Mapas, cartas, diários, pergaminhos
    (B) Hospitais, Escolas, Pinturas
    (C) Montanhas, panelas, músicas
    (D) Objetos antigos, pinturas, utensílios, ferramentas, armas, esculturas

Questão 22: Assinale a opção INCORRETA em relação às características da Paisagem:

   (A) As paisagens representam apenas elementos naturais de um determinado lugar;
   (B) A paisagem é tudo o que os nossos olhos veem de um determinado local;
   (C) As paisagens mudam;
   (D) As paisagens podem ser bonitas ou feias.

Questão 23: A paisagem em que predominam os aspectos originais da natureza como a vegetação,
o  relevo e a hidrografia  são chamados de paisagem natural.  Assinale  a  alternativa  abaixo  que
contenha apenas paisagens naturais.

   (A) Rodovia, edifícios e represa;                             (B) Geleira, floresta e conjunto de montanhas;
   (C) Hidrelétrica, cidade e lago;                                (D) Cachoeira, lago e loteamento.
      

Questão 24: O Sol, nosso astro-rei, é muito importante para que haja vida em nosso planeta. Ele
nos fornece luz, calor e energia. E, desde os tempos antigos, também serve como referência para
não nos perdermos numa viagem. Qual direção indica o nascer do Sol?

     (A) Norte;                        (B) Sul;                         (C) Leste;                      (D) Oeste. 

Questão 25: Marque a opção que corresponde a resposta da  seguinte pergunta:

HOW  OLD ARE YOU? (Quantos anos você tem?)

(A) She is my best friend.
(B) I am nine years old.       
(C) He is a student.
(D) I am a good teacher.

Questão 26: Assinale a opção que é a tradução da seguinte frase: “Minha escola é grande e 
verde.” 

    (A) My school is beautiful and old.                         (B) My school is big and beautiful.
    (C) My school is brown and dirty.                          (D) My school is big and green.

Questão 27- Observe a imagem abaixo e marque apenas UMA alternativa correspondente:               
 (A) Tênis de Mesa.
 (B) Badminton.
 (C) Jogo de Peteca.
 (D) Vôlei.



Questão 28- Marque a única alternativa que NÃO encontramos no Tênis de Mesa:

(A) Bola                             .(B) Luva.                        (C) Raquete.                           (D) Rede.

Questão 29:  A arte rupestre possui a característicrea de expssar elementos da cultura do homem 
pré-histórico. Dentre esses elementos, destacam-se, nas pinturas rupestres:

     (A) O retrato das famílias, feito de forma realista, com o uso de carvão.
     (B) A descrição de cenas relacionadas com a vida política da polis.
     (C) A descrição das trocas comerciais intercontinental.
     (D) A descrição de cenas de caça, rituais e símbolos cosmológicos.

Questão 30: Não se sabe, com exatidão, as razões para que o homem primitivo fizesse desenhos 
nas paredes das cavernas. Um das teorias mais aceitas sobre tais razões é que?

  (A) Havia necessidade de decorar suas casas, já que eles moravam nessas cavernas.
  (B) Tenham sido utilizadas em rituais religiosos ou de caça, ou ainda gravação de cenas cotidianas.
  (C) Possa ser um código linguístico complexo, ainda não traduzido pelo pesquisador moderno.
  (D) Podem ser expressões de arte popular, semelhante ao praticado por artistas modernos de arte  
urbana.
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