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EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

7º  ANO -  AVALIATIVA - Coletânea de Atividade Pedagógica - CAPs 

Aluno(a): ________________________________________________Turma: _____________  

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Leia a tira abaixo, de Adão Iturrusgarai e com base nela responda as questões de 01 a 03. 

   01 – Na tira acima temos dois verbos. São eles : é e fosse. Em que tempo respectivamente 

estão esses verbos ? 

    (A) pretérito e futuro 
    (B) presente e futuro 
    (C) presente e pretérito 
    (D) presente e presente 
    (E) pretérito e pretérito 
 

02 - Na imaginação da personagem, o que ocorreria 
caso a Estátua da Liberdade estivesse em São Paulo? 
 
(A) Seria mais preservada pelos paulistanos 
(B) Seria conservada como em Nova York 
(C) Seria quebrada pelos paulistanos  
(D) Seria pichada e destruída pelos paulistanos 
(E) Seria pintada de outra cor 
 

03 - As tiras geralmente são feitas para 
divertir.Nesse caso, entretanto, além de divertir, a tira também faz uma crítica? 
 
 
(A) Sobre a construção de monumentos públicos 
(B) Sobre a falta de respeito para com monumentos públicos 
(C) Sobre gastar dinheiro fazendo monumentos públicos 
(D) Sobre como construir monumentos públicos 
(E) Sobre onde construir monumentos públicos 
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Leia o texto e responda as questões de 04 a 07 

Abelhas 

Uma abelha visita dez flores por minuto em busca do pólen e do néctar. Ela faz, em média, 

quarenta voos diários, tocando em 40 mil flores. Com a língua, as abelhas recolhem o néctar do 

fundo decada flor e o guardam numa bolsa localizada na garganta. [...] 

04 - Quais são as ações realizadas pela abelha?  

(A) Visitar, fazer, tocar, recolher, guardar. 
(B) Fazer, brincar, nadar, correr, tocar 
(C) Visitar, fazer, comer, correr, tocar 
(D) Visitar, fazer, correr, tocar, cantar 
(E) Recolher, tocar, fazer, cantar, brincar 
 
 
05 - Em que tempo estão conjugados os verbos do texto? 

 
(A) Presente 
(B) Passado/pretérito 
(C) Futuro 
(D) Presente e futuro 
(E) Passado/pretérito e futuro 
 

06 - Assinale a alternativa que substitui a forma verbal, destacada na frase abaixo sem modificar 
seu sentido. 
 
Tocando em 40 mil flores. 

 
(A) Toca em 40 mil flores. 
(B) Tocou em 40 mil flores. 
(C) Tocará em 40 mil flores. 
(D) tocaria em 40 mil flores 
(E) tocara em 40 mil flores 
 

07 - Se substituíssemos os dois verbos destacados por apenas um , da frase abaixo, qual seria o 

verbo adequado para não modificar o sentido original dela? 
O néctar vai passando de abelha para abelha. 

 
 

(A) O néctar passaria de abelha para abelha. 
(B) O néctar passara de abelha para abelha. 
(C) O néctar passará de abelha para abelha. 
(D) O néctar passa de abelha para abelha. 
(E) O néctar passou de abelha para abelha. 
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MATEMÁTICA 

08- O mmc de 4 e 25 é: 
 
(A) 1 
(B) 10 
(C) 25 
(D) 50 
(E) 100 
 

09- (Olimpíada de Matemática – SP) Um número primo tem: 

(A) Nenhum divisor 
(B) Apenas um divisor 
(C) Só dois divisores 
(D) Três divisores 
(E) Inúmeros divisores 
 
10- Decompondo o número 36 em fatores primos obtemos: 

(A) 2 . 3² 
(B) 2² . 3² 
(C) 4 . 9 
(D) 2 . 9² 
(E) 6 . 6 
 

11- Resolvendo 
1

3
  +  

1

5
   e   

1

3
 -  

1

5
 obtemos, respectivamente: 

(A)
2

8
 e 0 

(B)
8

15
 e 

2

15
 

(𝑐)
1

15
 e 

1

15
 

(D)
1  

8
e 

1

15
 

(E)
1

4 
 e 0 

12- O resultado da expressão numérica 50 – [37 – (15 – 8)] é: 

(A) 5 
(B) 10 
(C) 15 
(D) 20 
(E) 25 
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13- Adicionando o dobro de 15 ao triplo de 21, obteremos: 

(A) 64 
(B) 72 
(C) 78 
(D) 93 
(E) 108 
 

14- Na compra de um objeto de R$17.800,00 de entrada e paguei 4 prestações de R$9.600,00. 

Quanto paguei pelo objeto? 

(A) R$48.600,00 
(B) R$36.400,00 
(C) R$27.400,00 
(D) R$59.600,00 
(E) R$56.200,00 
 

GEOGRAFIA  

 

15 - A Geografia do Brasil através das suas regiões tem aspectos como área, clima, hidrografia, 

relevo, vegetação muito diversificado, sua extensão é de mais de 8,5 milhões de quilômetros 

quadrados de extensão (8.515.759,090 km2) o que faz dele o quinto maior país do mundo. Sendo 

assim quais são as regiões que fazem parte do no Brasil: 

(A) Sul, Sudeste, Norte, Nordeste e Centro- Oeste. 
(B) Sul. Sudoeste, norte, centro. 
(C) Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste 
(D) Sudeste, Piúma, São Paulo. 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
16 - Quando se fala em industrialização do Brasil é bom ressaltar que tal processo não ocorreu em 

nível nacional. A industrialização brasileira nesse período estava vinculada à produção cafeeira e 
aos capitais derivados dela. Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o 
café exerceu uma grande importância para a economia do país, até porque era praticamente o 
único produto brasileiro de exportação. Diante dos estudos realizados qual foi à primeira região a 
se desenvolver industrialmente no nosso Brasil: 
 
 
(A) Região Norte. 
(B) Região Nordeste. 
(C) Região Sudeste. 
(D) Região Sul. 
(E) Todas as alternativas estão incorretas. 
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17 - A mestiçagem produziu grandes marcas em toda a cultura brasileira, mesmo para aqueles que 

não são mestiços. Sendo assim podemos dizer que os nossos hábitos e costumes possuem 
influências, quais são os povos que proporcionaram essas influências: 

 

(A) Negros e Brancos 
(B) Negro, Índios e Brancos. 
(C) Índios somente. 
(D) Somente Negros. 
(E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

HISTÓRIA 

 

18- Luíz XIV, rei da França, foi considerado modelo de monarquia Absolutista. Sua expressão “O 

Estado sou eu”, traduz um pensamento básico da formação do Estado Moderno que é: 

 
(A) O rei como aquele que não intervém no estado.  
(B) O rei como o primeiro cidadão do estado.  
(C) O rei como aquele que apenas simbolicamente tem poder político.  
(D) A generosidade do monarca para com os seus súditos.  
(E) O rei como fonte da soberania nacional .  
 

19- O primeiro país da Europa a se tornar um Estado Nacional foi :  

 
(A) Portugal. 
(B) Espanha. 
(C) França. 
(D) Inglaterra 
(E) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

21- A expansão Marítima foi um movimento que aconteceu:  

(A) Devido ao domínio comercial dos italianos no Mediterrâneo. 
(B) Devido ao fracasso comercial de Portugal em busca de uma nova rota marítima. 
(C) Devido às constantes guerras entre Portugal e Itália. 
(D) Pela força da Espanha que passou a fazer acordo com a Itália. 
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CIÊNCIAS 

      22 - Analisando as misturas representadas abaixo, há: 

 

 
 
 

 
 
 
(A) Duas misturas homogêneas, difásicas. 
(B) Duas misturas heterogêneas, polifásicas. 
(C) Duas misturas heterogêneas, monofásicas. 
(D) Duas misturas homogêneas, monofásicas. 
(E) Três misturas homogêneas e Duas misturas heterogêneas. 
 
23- A associação correta para o tipo de mistura e o processo para separar seus componentes é: 

(A) Feijão sujo, por separação magnética. 
(B) Sal e água, por peneiração. 
(C) Areia e pedra, por peneiração. 
(D) Café e água, por Ventilação. 
(E) Resíduos da areia, por Evaporação. 
 

23– Na tirinha acima, a transformação ou fenômeno ocorrido com o repolho é: 

 
(A) Transformação física, pois o repolho apodreceu. 
(B) Transformação química, pois o repolho apodreceu, não voltando ao que era antes. 
(C) Não houve nenhuma transformação 
(D) Transformação física, pois o repolho pode volta ao seu normal depois do apodrecimento.  
(E) Transformação química, pois não há a formação de outros produtos e ou mudanças nas 
características do repolho após sete meses. 
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24 - 

 

 

 

Assinale a alternativa, que apresenta apenas materiais artificiais ou sintéticos: 

(A) panelas, bolsas, vestuários e pedras. 
(B) árvores, pedras, areia, madeira. 
(C) granito, telhas, tomadas, areia 
(D) porcelanato, pisos, cadernos, luvas 
(E) computador, bolsas, madeiras, areia. 
 

INGLÊS 

25- Complete com was ou were:  

_ you _____ in the garden, she ____ fat. He _____ ugly.  
 
(A) Was, was, was  
(B) Were, were, were  
(C) Were, was, was  
(D) Was, were, were  
(E)Were, was, were  
 

26- Traduza os substantivos; pineapple, coconut, strawberry, orange, cherry:  

 
(A) Abacaxi, laranja,coco, morango, uva, cereja  
(B) Abacaxi,  coco, morango, laranja, cereja  
(C) Banana, laranja, morango, ovo, cereja  
(D) Abacate, coco, morango, laranja, cereja  
(E) Abacaxi, cacau,carambola, laranja, cereja  
 

ARTES 

27 -  Com relação à arte abstrata, assinale a opção correta. 

(A) A ausência de relação imediata entre formas e cores de um ser é uma das principais 
características dessa arte. 
(B) Uma pintura abstrata narra figurativamente cenas históricas e mitológicas. 
(C) Pablo Picasso pode ser considerado como o precursor da moderna pintura abstrata. 
(D) As obras abstracionistas mantêm forte ligação com a literatura do início do século XX. 
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28 - O que é arte? Marque um X na resposta correta * 

(A) A arte está para todos que querem experimentá-la e encontramos em muitos lugares não 
apenas nos museus e ateliês. 
(B) A arte está na música, no cinema, no teatro, nos livros de poesias e seus recitais e muitos 
outros lugares. 
(C) A arte vai evoluindo no tempo, não possui uma única definição, pois mexe com nossas 
emoções, as vezes uma obra de arte agrada uma pessoa e a outra, NÃO. O belo é muito relativo. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

30 -  O salto em altura pode ser dividido em duas partes, o salto utilizando a força do próprio corpo, 

e o outro com auxílio de um objeto, dessa forma se transformando no salto com vara, mesmo 

assim as duas modalidades são similares, tento em regras quanto em objetivo. Sabemos que seu 

objetivo é o mesmo, ultrapassar uma barra vertical chamada de SARRAFO. Quantas tentativas 

cada competidor dispõe para saltar uma determinada altura‽ 

(A) Quatro tentativas. 
(B) Duas tentativas. 
(C) Três tentativas. 
(D) Cinco tentativas. 
(E) Apenas uma tentativa. 
 

 

02 - O tênis de mesa, também conhecido como pingue pongue, é um esporte derivado do tênis 

convencional, criado na Inglaterra, podendo ser um esporte individual ou coletivo. Estudamos em 

nossas aulas que existe um movimento muito comum realizado diversas vezes, o saque! Escolha 

a opção que abaixo que melhor responde o que é um saque no tênis de mesa. 

(A) O saque representa o momento em que você conquista o ponto final, ganhando a partida. 
(B) O saque representa o momento em que um jogador rebate a bola para fora. 
(C) O saque representa o início do jogo, ou uma disputa de ponto, consiste em bater na bola com a 
raquete, devendo ela quicar no seu lado da quadra e depois na quadra de seu oponente. 
(D) O saque representa o início do jogo. 
(E) O saque representa o movimento de jogar a bola na rede, dessa maneira o seu adversário 
pontua no jogo. 
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GABARITO 

 NOME DATA 

TURMA  NOTA 

Marque assim:  preenchendo toda a quadricula 

 


