
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

                 1ª  AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA -  8ª ETAPA (9º ANO)  EJA                                                                                            

Senhores pais, responsáveis e prezados alunos,

Estamos iniciando um novo ano letivo. Neste ano, de um jeito extremamente
diferente de todos os outros. No primeiro dia o coração de professores e alunos
bate mais forte, somos tomados por uma ansiedade e curiosidade de conhecer o
outro, de participar das atividades diferenciadas dos primeiros dias, de interagir
com os amigos e aproveitar a presença do outro no momento do recreio, enfim a
escola é um lugar mágico onde a vida acontece.

Esse ano será diferente, muito diferente!

Estaremos estudando de modo híbrido, ou seja, teremos atividades feitas à
distância  e  outras  realizadas  presencialmente.  Ainda  não  podemos  estar  em
nossa  escola,  todos  juntos,  mas  precisamos  continuar  a  nossa  jornada  de
aprendizagem.  E  vamos aprender  muito,  precisamos acreditar  nisto  e  fazer  o
nosso melhor para aprender muito bem tudo aquilo que nos for ensinado.

 Para começarmos nossas atividades precisamos ter um ponto de partida
das aprendizagens que vocês adquiriram no ano de 2020. Para isso, precisamos
de seu esforço para realizar a nossa primeira avaliação diagnóstica.

A avaliação é uma ferramenta que mede sua aprendizagem para que a partir
destes  resultados  sejam repensadas  as  decisões  sobre  como ensinar,  o  que
ensinar e o porquê ensinar um determinado tema/assunto.

Como a avaliação é tão importante, ela precisa ser verdadeira. Não deve ter
consulta seja da internet ou de outra pessoa, pois o resultado precisa ser aquilo
que você realmente sabe, ou não sabe, se for o caso. O avaliado precisa mostrar
aquilo  que  realmente  domina  para  que  seus  professores  e  pedagogos  sejam
capazes de fazer as intervenções necessárias para que o aluno aprenda aquilo
que ainda não sabe ou sabe pouco.

Findada a avaliação o aluno ou seu responsável poderá levar a Coletânea
Diagnóstica na sua escola ou encaminhar a fotografia ao professor responsável.
Os professores e equipe pedagógica farão a correção e os registros que serão
encaminhados a SEME.

Desejamos a todos um excelente trabalho e que o nosso ano letivo seja de

muitas aprendizagens.

Atenciosamente, 

Secretaria Municipal de Educação  de Piúma-ES
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A avaliação diagnóstica é uma ferramenta que tem como objetivo precisar o modo de ensino
mais adequado, mapeando os pontos fortes e de dificuldade da turma e de cada aluno.
Ferramenta imprescindível  para iniciar  um ano letivo e organizar  o  processo de ensino-
aprendizagem.

Caro (a) aluno(a),

 Você está recebendo uma avaliação diagnóstica;
 Comece escrevendo seu nome Completo e turma na folha de resposta;
  Leia com atenção antes de responder as questões; 
 Procure não deixar questão sem resposta;
 utilize caneta de tinta azul ou preta, e encaminhe as  foto das respostas para seu

professor.

Português

Leia os textos abaixo e responda ao que se pede.

Texto I

Texto II 

SINOPSE 

Jake Sully (Sam Worthington) ficou paraplégico
após um combate na Terra. Ele é selecionado
para  participar do  programa  Avatar  em
substituição  ao  seu  irmão  gêmeo,  falecido.
Jake  viaja a Pandora,  uma lua extraterrestre,
onde encontra diversas e estranhas formas de
vida. O local é também o lar dos Na'Vi, seres
humanoides  que,  apesar  de  primitivos,
possuem  maior  capacidade  física  que  os
humanos. Os Na'Vi têm três metros de altura,
pele azulada e vivem em paz com a natureza
de Pandora. Os humanos desejam explorar a
lua,  de  forma  a  encontrar  metais  valiosos,  o
que  faz  com que  os  Na'Vi  aperfeiçoem suas
habilidades guerreiras. Como são incapazes de
respirar  o  ar  de  Pandora,  os  humanos criam
seres híbridos chamados de Avatar.  Eles são
controlados  por  seres  humanos,  através  de
uma  tecnologia  que  permite  que  seus
pensamentos  sejam  aplicados  no  corpo  do
Avatar.  Desta  forma,  Jake  pode  novamente
voltar à ativa, com seu Avatar percorrendo as
florestas de Pandora e liderando soldados. Até
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conhecer  Neytiri  (Zoe  Saldana),  uma  feroz
Na'Vi que conhece acidentalmente e que serve

de tutora para sua ambientação na civilização
alienígena. 

(http://www.adorocinema.com/filmes/filme-61282/) 

1- Os  dois  textos  acima  tratam  de  um  produto  cultural.  Que  produto  cultural  seria  esse?
Considerando apenas a sinopse do filme e o cartaz aqui exposto, você se interessaria em assistir
“Avatar”? Justifique. ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2- O primeiro texto faz menção a um novo mundo. Com as informações que se encontram no texto 2,
responda:  que  mundo  é  esse?
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3- O texto 2 é uma sinopse, que tem como objetivo principal: 
a) Informar ao leitor detalhes sobre a produção do filme. 
b) Trazer críticas ao roteiro e elenco. 
c) Sintetizar toda a história a fim de que o leitor saiba exatamente o que vai assistir. 
d) Contar os pontos principais da história despertando a curiosidade do leitor. 

4- O texto 2 é, em relação ao texto 1: 
a) Complementar. 
b) Contrário. 
c) Desconexo. 
d) Repetitivo

5- A respeito dos textos 1 e 2: 
Quando estreou o filme nos cinemas? 
a) 18 de janeiro
b) 18 de dezembro
c) 12 de dezembro
d) 01 de dezembro
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Matemática
6) O quadro, a seguir, apresenta dados sobre a quantidade de focos de queimadas no
Brasil e no bioma Amazônia.

A quantidade total de focos de queimadas no bioma Amazônia, no período de 2015 a
2017, é igual a:

a) 114 627.          b) 236 066.
c) 335 936.                        d) 299 230.

7 - Marcella costuma abastecer seu carro sempre  em um  mesmo posto de gasolina.
Nesse posto, o preço do litro de gasolina é R$ 2,48 . Representando por y o total a ser
pago e por x o número de litros de combustível. Baseado nessas informações, qual das
alternativas representa lei da função ou fórmula matemática:
a) y = 2,00 . x.                         b) y = 2,40 . x.

c) y = 2,47 . x.           d) y = 2,48 . x

8  -  Em  uma  corrida  de  táxi,  o  usuário  ou  cliente  deve  pagar  R$  5,00  de
“bandeirada”(valor inicial que se paga fixado no taxímetro) e R$ 2,00 por cada quilômetro
rodado. Seja  x a distância percorrida por um táxi e y o preço a ser pago pela corrida,
responda: qual destas alternativas representa a lei de formação da função e o valor de
uma corrida de 3,5 km?
a) y = 5 + 2,00 . x e R$ 12.,00.

b) y = 5 + 2,40 . x e R$ 12,50.
c) y = 4 + 2,47 . x e R$ 12,00.

d) y = 5 + 2,48 . x e R$ 12,50.
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  9 - Custo total da produção de x unidades de lâmpadas led produzidas por uma fábrica
é dada pela  sentença C (x)  =  x2 -  20x  +  700.  Para  produzir  10  unidades,  dessas
lâmpadas, a fábrica terá um custo total, em reais, igual a:

a) 400. b) 500.
c) 600.    d) 700

10 -  Melissa viu,  em seu livro de Geografia,  um quadro que mostra a área de Mata
Atlântica que, ainda, está preservada em alguns estados brasileiros. Veja a seguir.

A área de Mata Atlântica em hectares 27.235.854 é no Estado:
a) São Paulo
b) Paraná
c) Rio de janeiro
d) Minas Gerais

- Ciências

11 - A Terra, assim como todos os corpos celestes presentes no universo, não está parada.  
Assinale, entre as alternativas um dos mais importantes movimentos da Terra:

a) rotação

b) nutação

c) precessão dos equinócios

d) inclinação

12-  Entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são 
consideradas como os dois mais importantes, pois são os que exercem maior influência no 
cotidiano das sociedades. As consequências principais da rotação e da translação da Terra 
são, respectivamente:

a) a intercalação das atividades solares e a variação cíclica dos climas

b) a ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e noites

c) a sucessão dos dias e noites e a ocorrência das estações do ano

d) a existência dos solstícios e equinócios e a duração do ano em 365 dias.
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- História

A vinda da família real para o Brasil

    A família real nunca tinha vindo visitar o Brasil desde o descobrimento. Somente em 1808,
D. João resolveu que a família real portuguesa e a corte teriam que vir para o Brasil.
    O que motivou essa mudança foi a  guerra entre ingleses e franceses, em que Napoleão
Bonaparte ameaçou invadir Portugal.
    Neste período quem governava Portugal era o príncipe regente D. João, que governava
em nome de sua mãe D. Maria I que estava muito doente.
    O fato principal não foi só a vinda da família real, mas a transferência da sede do governo
para o Brasil.
     A família real foi recebida em salvador com muita festa. Mas um mês depois a sede do
governo foi mudada para o Rio de Janeiro.
     A vinda da família real trouxe como beneficio a abertura dos portos as nações amigas;
instalações de fábricas;  criação da imprensa régia;  criação do banco do Brasil;  casa da
moeda, do jardim Botânico, da Biblioteca e do teatro Real, e das escolas de medicina na
Bahia e no Rio de Janeiro.
    O Brasil foi elevado á Reino Unido a Portugal e Algarves, em 1815. No ano seguinte com
a morte de D. Maria I, D. João tornou-se rei do Brasil e de Portugal e recebeu o título de D.
João  VI.    Todos  os  brasileiros  estavam  felizes  com  a  permanência  do  rei.  Já  os
portugueses, com a retirada das tropas francesas do território, exigiam a volta do rei para
Portugal.

     Em 1821 o rei cedeu as exigências dos portugueses e voltou a Portugal, deixando seu
filho D. Pedro como príncipe-regente.

13- O translado do governo português para  o Brasil  (1806)  decorreu,  entre outros
fatores:

a) da ameaça de destruição da Monarquia em Portugal pela Espanha de Fernando VII;
b) da fuga de D. João à Revolução Constitucionalista do Porto;
c) da necessidade de manter a sobrevivência do Sistema Colonial;
d) Guerra entre ingleses e francese.

14 - Em 1821 o rei cedeu as exigências dos portugueses e voltou a Portugal, deixando:

a) seu sobrinho D. João

b)Seu Filho D. Pedro

c) D. Maria I

d) D. João
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- Geografia

As principais causas da fome na África

O continente africano é um grande produtor e exportador de produtos oriundos da produção
agrícola,  no  entanto  não  consegue  alimentar  sua  população.  A  África  apresenta  um
elevadíssimo  número  de  subnutridos,  isso  lhe  dá  a  condição  de  pior  do  mundo  nesse
aspecto.
O continente se caracteriza pela presença da fome, realidade que aumenta a cada dia. Os
países que mais sofrem com a fome são: Etiópia, Somália, Sudão, Moçambique, Malavi,
Libéria  e  Angola.
De acordo com o diretor-executivo do Programa Mundial  de  Alimentos  da ONU,  James
Morris, a escassez de alimento na África provoca a instabilidade política, desse modo, a
fome  é,  ao  mesmo  tempo,  causa  e  consequência  da  pobreza.  Além  disso,  é  causa  e
consequência  dos  conflitos.
No mesmo estudo foi divulgada outra estimativa, que afirma que nos próximos 20 anos o
continente africano terá uma diminuição na produção de alimentos em cerca de 20%, fato
desencadeado  pelos  conflitos  internos.
Segundo  estudo  realizado  pela  ONU  (Organização  das  Nações  Unidas),  cerca  de  150
milhões de pessoas africanas não tem acesso à quantidade mínima de calorias diárias. E o
pior, outros 23 milhões podem literalmente morrer de fome ou por causas provenientes da
mesma,  como insuficiência  de  determinados  nutrientes  no organismo:  falta  de  potássio,
proteína,  cálcio,  entre  outros.
É de conhecimento de todos que a África convive com o problema da fome, agora basta
saber quais fatores desencadearam as diversas mazelas sociais que essa parte do mundo
se  sujeita.
Uma  das  causas  da  fome  está  ligada  à  forma  de  ocupação  do  território  e  a  extrema
dependência econômica externa, herdada do período do colonialismo. Isso é agravado ainda
mais  com  o  acelerado  crescimento  populacional.
As taxas de crescimento natural na África são as mais elevadas do mundo. Para se ter uma
ideia,  a  população  africana  em  1950  era  constituída  por  221  milhões  de  pessoas,
atualmente,  são  mais  de  850  milhões.
São muitos os motivos que proporcionam esta situação deplorável. A seguir, os fatores que
favorecem  a  proliferação  da  fome  no  continente:
• Ocupação de grande parte das terras para o plantio de culturas monocultoras destinadas à
exportação,  portanto  não  produzem  alimentos  que  abastecem  o  mercado  interno.
•  Diminuição  da  oferta  de  alimentos  no  continente.
•  Grande ocorrência de desertificação,  em razão da ocupação de áreas impróprias para
agricultura.
•  Diminuição  das  pastagens  e  terras  férteis  no  continente.
•  Os  conflitos  étnicos  que  resultam  em  guerras  civis.
Em suma, o que temos é um quadro socioeconômico bastante debilitado, e as perspectivas
são negativas em relação a esse continente.
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15- A África apresenta grande diversidade étnica, isso significa dizer: 

A) Que a África tem diversas riquezas naturais (água, petróleo, ouro, diamantes) . 

B) Que a África é o continente mais tropical do planeta, e suas paisagens estão sempre
cobertas por neve.

C)  Que a  África  possui  diversas etnias,  comunidades humanas com línguas,  costumes,
enfim com culturas típicas. 

D) Que a África possui diversas etnias, comunidades de turistas que falam apenas uma
língua e organizam os famosos safáris africanos.

16- De acordo com o diretor-executivo do Programa Mundial de Alimentos da ONU, James
Morris, a escassez de alimento na África provoca a instabilidade política, desse modo, a
fome  é,  ao  mesmo  tempo,  causa  e  consequência  da  pobreza.  Além  disso,  é  causa  e
consequência dos conflitos.

Conforme o texto, a escassez de alimento na África provoca:

a) Estabilidade política

b) União dos países da África 

c) Instabilidade Política

d) Independência econômica

Inglês

17- Assunto: Peixes mariscos        

1-Carp=Carpa                                             2-Cat Fish=Peixe Gato

3-Clams=Mariscos                                      4-Cod=Bacalhau

5-Crab=Caranguejo                                    6-Crayfish=Lagostim

7-Ell=Enguia                                               8-Flounder=Linguado

9-Lobster=Lagosta                                     10-Mackerel=Cavala

Exercícios

18- Marque a resposta correta da palavra do inglês para o português:

a) lobster =   linguado                  

b) Cat fish=  Peixe Gato                         

c) Cod =Carpa

d) Clams = carangueijo
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Arte

19- HARMONIA DAS CORES

Harmonia é a combinação entre duas ou mais cores. Há muitas maneiras de combinar as
cores e, as principais formas são: a monocromia, a isocromia e a policromia.

 Monocromia:  essa é uma harmonia que conseguimos quando utilizamos somente
uma cor com suas variações de tons, obtidas com o auxílio da cor branca ou preta.
Essas colorações obtidas a partir de uma só cor são chamadas de tom sobre tom.

 A Isocromia é outra harmonia conseguida de uma cor e seus matizes. Por exemplo:
amarelo-alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo amarronzado.

 A Policromia é a harmonia conseguida através de várias cores.

                                         (  A )

A imagem (  A  ) representa uma:

a.Policromia

b.Isocromia

c.Monocromia

20 -                      (B)

A imagem(B) representa uma:
a.Policromia

b.Isocromia

c.Monocromia
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FOLHA DE RESPOSTAS DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

INSTRUÇÕES

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

 Cada questão tem uma única resposta correta. Lembrando que a disciplina de Lingua 
Portuguesa as questões 01 e 02 são subjetivas, não precisa marcar o gabarito;

 Faça um X na opção que você escolher como certa e pinte a bolinha totalmente. Se houver 
mais de uma bolinha pintada por questões a mesma será anulada. 

NOME DO ALUNO(A):______________________________________________TURMA:___________ 

 Auto avaliação:

1 – Aluno precisou de ajuda para 

responder as questões?

(  ) sim   (  ) não

2 – Caso o aluno tenha recebido 

alguma ajuda, quem o ajudou?

_________________________

3 – Em quais questões o aluno 

apresentou maior dificuldade? 

________________________

4 – Considerando as questões, indique 

qual o nível de dificuldade você encontrou 

em:

Língua Portuguesa:(  )fácil (  )regular 

(  ) difícil

Matemática:(  )fácil (  )regular (  )difícil

Ciências:(  )fácil (  )regular (  )difícil

História:(  )fácil (  )regular (  )difícil

Geografia:(  )fácil (  )regular (  )difícil

Inglês:(  )fácil (  )regular (  )difícil

Ed. física:(  )fácil (  )regular (  )difícil
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