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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, 
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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.

LÍNGUA PORTUGUESA

Já vimos que o substantivo é uma classe de palavras que tem como função nomear os seres, os 
objetos, os fenômenos, os lugares, etc. Eles podem ser:

Substantivos comuns

Nomeiam seres e grupos de seres da mesma espécie. Eles preservam as características inerentes de
sua classe, mas não são tratados como indivíduos.

Exs.: mulher, menino, caneta, planeta, cidade, espelho, casa, caderno, cachorro, árvore.

Substantivos próprios

Nomeiam os  seres  específicos  de  determinada  espécie,  sempre  individualmente.  Os  substantivos
próprios mais comuns são os nomes de pessoas, chamado de antropônimos; e os nomes de lugares e
acidentes geográficos, conhecido como topônimos.

Questões 01  

Coloque:

( C ) para substantivo comum

( P ) para substantivo próprio

(     ) CHAVE                   (     )  ARTHUR                      (    )   VITÓRIA                          (    )   COLHER

(     ) LIVRO                    (     ) BRINCO                        (    )   CANETA                          (    )  CÉU AZUL

(     ) PEDRO                  (     ) CAMA                            (    )   PAULA                             (    ) RIO DE JANEIRO

(     ) AVIÃO                    (     ) RÁDIO                           (    ) PUDIM                               (    ) CACHOEIRO  

(     ) NIKE                       (     )   OSSO                          (    )  MAMADEIRA                   (    )  PAPAI    

Questões 02 

Leia a frase abaixo e reescreva nos quadradinhos os substantivos que você achar (comum e próprio)

a) Pedro saiu com seu cachorro para passear.

______________ e _______________

b) Sempre falo para essa menina pegar a mochila.

______________ e ________________
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c) Meu pai disse para eu pegar o sapato, a meia e o casaco.

______________, ______________, ________________ e ________________

d) Nessas férias vou para o Rio de Janeiro com minha tia Rita.

______________, ____________, ____________ e _______________

 -Leia com muita atenção para depois responder às questões 3 e 4.

O artigo é a classe gramatical     que geralmente antecede um substantivo, sendo variável em gênero
e em número.

Uso dos artigos:

O artigo costuma anteceder o substantivo     para fazer referência a ele, podendo indicar que se trata
de  um  ser  já  conhecido  do  interlocutor  (no  caso  dos  artigos  definidos)  ou  que  se  trata  de  um
representante  não  específico  da espécie  (no  caso  dos  artigos  indefinidos).  Assim,  os  artigos  não
funcionam sozinhos no enunciado, estando sempre acompanhados de outro substantivo.

Artigos definidos

Os artigos definidos indicam que um ser é específico por já ter sido citado ou por ser de conhecimento
mútuo dos interlocutores. Os artigos definidos são variáveis em gênero (masculino ou feminino) e em
número (singular ou plural).

Observe os exemplos:

    * A lição que aprendi hoje foi simples.
 Ele passeava sempre com o cachorro dele.
 Escolhi as pinturas para você.
 Os convidados virão à nossa festa.

Artigos indefinidos

Por sua vez, os artigos indefinidos servem para indicar que ocorre uma  generalização  ou que é a
primeira ocorrência do representante de determinada espécie, ainda não sendo de conhecimento
mútuo dos interlocutores, visto ser a primeira vez em que aparece no discurso.

Os  artigos  indefinidos  também  são  variáveis  em
gênero e número.

 É necessário entender que o artigo indefinido não
pode ser confundido com um numeral. Ele não está
atrelado  ao  número  um,  mas  à  ideia  de
generalização, conforme mencionado.

Vejamos alguns exemplos:

 Uma lição que aprendi hoje foi simples.
 Ele passeava sempre com um cachorro.
 Escolhi umas pinturas para você.

masculino feminino

 singular o a

plural os as

 masculino feminino

singular um uma

plural uns umas

https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/diferenca-entre-artigo-indefinido-numeral.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/substantivo.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/gramatica/classes-palavras.htm
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Questões 03

 Leia o texto abaixo e complete os espaços com os artigos. Observe que os artigos acompanham os
nomes (substantivo) de objetos, coisas, pessoas determinando-os ou indefinindo - os.

                                      O LEÃO E O RATINHO

   ___leão,  cansado  de  tanto  caçar,  dormia  espichado  debaixo  da  sombra  boa  de___  árvore.
Vieram___ratinhos  passear  em  cima  dele  e  ele  acordou.  Todos  conseguiram  fugir,  menos  um,
que__leão prendeu debaixo da pata. Tanto__ratinho pediu e implorou que__leão desistiu de esmagá-lo
e deixou que fosse embora.

    Algum tempo depois__leão  ficou  preso na  rede  de___caçadores.  Não  conseguindo  se  soltar,
fazia__floresta inteira tremer com seus urros de raiva.

        Nisso, apareceu__ratinho, e com seus dentes afiados roeu__cordas e soltou__leão.

MORAL: uma boa ação ganha outra.

Questões 04

 Dê a classificação dos artigos presentes no texto lido:

_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Questões 05

 Leia o texto abaixo:

No texto “Meu Diário”, frases como:
“Pai é um negócio fogo...”
“o Beto é o maior folgado...”
 “mixou a brincadeira.”
Indicam um tipo de linguagem utilizada mais por:

a) Idosos.                        b) Professores.                         c) Crianças.                     d) Cientistas.

MATEMÁTICA   

Questão 06       

O oposto de – 7 é:
a) (   ) 7
b) (   ) – 7
c) (   ) 0,007
d) (   ) 0,7

Questão 07 
Observe:
I) (– 8)1 = – 8
II) 80 = 0
III)  – 82 = – 64 IV) – 83 = – 512
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São verdadeiras as afirmações:
(a) I, III e IV, apenas.
(b) I e II, apenas.
(c) II, III e IV, apenas.
(d) I, II e III,     apenas.  

Questão 08
Considere os seguintes valores para as letras: a = – 2;  b = 3; c = 6; d = – 1.
O valor de a – b + c – d é:
(a) 10
(b) 6
(c) 0
(d) 2

Questão 09

Qual é o valor da expressão abaixo? 25 + 6 2 : 12 - √169 + 42 =

(a) 47
(b) 38
(c) 57
(d) 45
Questão 10

Qual é o valor da expressão abaixo? 87 + 7 . 85 - 120 =

(a) 562

(b) 397

(c) 765

(d) 349

CIÊNCIAS
Questão 11 

 Assinale (V) verdadeiro ou (F) falso. 

a)  (     ) A célula é a unidade estrutural básica da constituição dos seres vivos

b)  (     ) Seres unicelulares são formados por várias células.

c)  (     ) Os seres pluricelulares são formados por uma única célula.

d) (    ) A célula  é composta de três estruturas básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o
núcleo.

e) (     ) Seres unicelulares geralmente só podem ser observados com o auxílio de microscópios.

f)  (     ) As células procarióticas apresentam o núcleo bem definido.

g) (     ) A célula animal e a célula vegetal apresentam parede celular.
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Questão 12 Observe as fotografias.

 

Indique quais dos objetos apresentados nas imagens foram obtidos por meio de processos e 
transformações químicas.

HISTÓRIA 
Questão 13    

                                                                                     Egito Antigo
As águas do rio Nilo permitiram o surgimento de um extenso e opulento império em meio ao deserto do
Saara, na África.
A civilização egípcia antiga permaneceu nas margens do rio Nilo entre os anos de 3200 a.C a 32 a.c,
onde se incia o domínio romano. Por estar em meio ao deserto, o rio Nilo passou a ser fundamental
para o desenvolvimento da civilização egípcia. O rio era utilizado como via de transporte, pessoas e
mercadorias.
Suas águas também eram usadas para beber, pescar e fertilizar as margens na época das cheias, o
que favorecia a agricultura.
A economia egípcia era baseada principalmente na agricultura que era realizada nas margens do fértil
Nilo. Os egípcios também praticavam o comércio de mercadorias e artesanato. Como a sociedade
estava dividida em castas, os trabalhadores rurais eram responsáveis por prestarem diversos tipos de
serviços em obras públicas para o faraó (canais de irrigação, pirâmides, diques, templos e etc).
A escrita egípcia também era muito importante para os egípcios, pois era ela que permitia a divulgação
de  idéias,  comunicação  e  controle  de  impostos.  Dentro  das  paredes  internas  das  pirâmides  era
possível ver textos sobre a vida do faraó, mensagens e orações. Outro meio de registro se dava pela
utilização do papiro, produzido a partir de uma planta que levava o mesmo nome, que levava sobre si
os hieroglifos – a escrita da época.
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Após ler o texto, podemos afirmar que: 
a) A agricultura, o artesanato e o comércio eram atividades praticadas pelos egípcios.
b) A civilização egípcia antiga permaneceu nas margens do rio Nilo entre os anos de 1200 a.C a 32 a.c,
c) A escrita egípcia  era pouco importante para os egípcios,
d) Os trabalhadores rurais não eram responsáveis por prestarem diversos tipos de serviços em obras
públicas para o faraó.
 

Questão 14
 
QUEM GOVERNAVA O EGITO? 
( ) OS SACERDOTES 
( ) O FARAÓ
( ) OS ESCRIBAS 
( ) OS SACERDOTES 

GEOGRAFIA
Questão 15   

(Descritor: julgar afirmativas relacionadas à Expansão Marítima européia)
Assunto: Expansão Marítima Analise as afirmativas relacionadas à Expansão Marítima.

* A Itália, no século XVI, era a região onde viviam mercadores ricos, muitos sábios e estudiosos,
proporcionando o pioneirismo desta nas Grandes Navegações.
*  A  Igreja  Católica  pode  ser  considerada  uma  das  apoiadoras  da  Expansão  Marítima
Portuguesa.
*  Em  1415,  Portugal  viveu  sua  primeira  experiência  em  expedição  marítima  fora  de  seus
domínios, atravessando o estreito de Gibraltar e tomando a cidade de Ceuta.

Estão corretas as afirmativas

a) (   )I e II.
b) (   )I e III.
c) (   )II e III.
d) (   )I, II e III.

Questão 16
A região Sudeste do Brasil sofre com a devastação de uma de sua principal vegetação. É ela:

a) (   ) Mata dos Cocais
b) (   ) Floresta Amazônica
c) (   ) Caatinga
b) (    ) Várzea
e) (   ) Mata Atlântica
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Questão 16      

A importância da ingestão de água durante a atividade física

A importância da ingestão de água durante a atividade física A água é o líquido fundamental para a
vida.  O  corpo  humano  é  constituído  de  mais  de  60%  de  água,  o  que  faz  dela  um  nutriente
indispensável à saúde. Todo o funcionamento do organismo depende da água. Além de distribuir os
nutrientes pelos diferentes órgãos do corpo, a água ajuda a regular a sua temperatura, a eliminar as
toxinas através da urina e da transpiração e a estimular o trânsito intestinal. Sendo assim, quando há
pouca água no corpo, o organismo sofre prejuízos. A hidratação, feita de maneira correta, equilibra o
organismo, fazendo com que ele fique mais resistente e funcione melhor. Apesar da quantidade de
ingestão de líquido variar de acordo com a temperatura do dia, com a intensidade da atividade que se
realiza,  com o tipo de trabalho e com a exposição ou não ao sol,  os especialistas aconselham a
ingestão de, no mínimo, dois litros de água por dia. Os dois litros de água recomendados, devem ser
ingeridos em quantidades e intervalos regulares. A sede, que é causada pela baixa quantidade de água
dentro das células, diminuindo a eliminação de água pelos rins e por meio da saliva, é um sinal do
organismo indicando que o indivíduo deve beber água. A água exerce um papel importante para a
saúde da pele, pois garante sua hidratação e favorece a absorção dos nutrientes necessários ao seu
equilíbrio.  Se  a  água  é  perdida,  a  pele  sofre  desidratação,  tornando-se  áspera  e  favorável  ao
envelhecimento. Quando fazemos exercícios físicos, se não houver reposição da água perdida pelo
suor, nos desidratamos e prejudicamos nossa saúde. Portanto, é preciso ingerir a água que o nosso
organismo gasta. A quantidade de água a ser ingerida deve aumentar durante o calor do verão ou caso
a nossa prática esportiva aconteça ao ar-livre, em dias de sol. O suor é um mecanismo ativado pelo
corpo para manter a temperatura a 37 graus. A água também interfere em outros mecanismos muito
importantes, como transportar o oxigênio para os músculos através dos glóbulos vermelhos do sangue,
eliminar o dióxido de carbono pela respiração e regular a pressão arterial para o bom funcionamento do
coração  e  da  circulação.  O  suor  é  composto  por  água  (em  99  por  cento),  alguns  nutrientes,
principalmente sódio e cloro, e, em quantidades muito pequenas, potássio, magnésio, cálcio, ferro,
cobre e zinco.

Atividade: 

Segundo os especialistas, quantos litros de água, no mínimo, devem ser ingeridos por dia?
a) 1 litros 
b) 2 litros
c)  meio litro
d) 6 litros

INGLÊS 

Questão 17 

OBSERVEM O NOME DA PROFISSÃO OU TRABALHO :
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MARQUE UM X NA PROFISSÃO DA FIGURA EM DESTAQUE ONDE APARECE TAMBÉM EM INGLÊS :

1- DOCTOR = MÉDICO(A)  

2- TEACHER = PROFESSOR 

3- WAITER = GARÇON 

Questão 18

Marque a opção correta referente ao resultado da expressão:

10 -3=____

a) Six

b) Sevem

c) Five

d) Nine

Questão 19

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

Marque a resposta correta da palavra do inglês para o português:
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a) lobster =   linguado                  

b) Cat fish=  Peixe Gato                         

c) Cod =Carpa

d) Clams = carangueijo

 ARTE    
Questão 20   

Marque a alternativa correta.

a) (   ) A dança é uma arte que surgiu a poucos anos.
b) (   ) A dança não é considerada uma forma de arte.
c) (   ) A dança é uma das expressões mais antigas, começou na pré-história, dançando pela vida e 
pela sobrevivência.
d) (   ) todas as alternativas acima estão corretas.

O homem dançava pela sobrevivência, dançava para a natureza em busca de mais alimentos, água
e também em forma de agradecimento. A dança era quase um instinto e esses acontecimentos 
registrados nas paredes de cavernas em forma de desenhos, ficaram conhecidos como arte 
rupestre. Esse trecho do texto representa a dança:
A (   ) dança primitiva
B (    ) dança milenares.
C (    ) dança de rua.
D (    )) dança moderna.
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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. 

 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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