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EMEF “LACERDA DE AGUIAR” 

                                       AVALIAÇÃO 1º TRIMESTRE- 3º ANO 

Aluno(a):__________________________________________Turma:____ 

LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 04 

QUESTÃO: 01  

O bilhete é uma mensagem escrita com poucas palavras. Ainda que sua função seja informar 

alguém sobre algo, os usos dos bilhetes são muito amplos e podem ser escritos para fazer 

um convite, relatar um fato, solicitar ou avisar algo, dentre outros. Em um bilhete geralmente 

encontramos destinatário, remetente, corpo do texto, despedida e data. 

Os bilhetes a seguir foram escritos por duas alunas do terceiro ano da EMEF Lacerda de Aguiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que esses bilhetes têm em comum?  

(A) destinatário - função de avisar algo - despedida e data.    

(B) destinatário - remetente - corpo do texto - data. 

(C) remetente - corpo do texto - despedida e data. 

(D) destinatário – remetente - função de avisar algo - data.  

QUESTÃO: 02 

Na 3ª coletânea você conheceu os frutos do Pé de Imaginação e também o significado de algumas 

palavras na língua tupi-guarani, que usamos no nosso cotidiano.  

Em qual das alternativas essas palavras aparecem em ordem alfabética.  

(A) pipoca - mingau - bichano - capixaba - caipira - capim. 

(B) mingau - capixaba - bichano - capim - caipira - pipoca  

(C) bichano - caipira - capim - capixaba - pipoca - mingau 

(D) bichano - caipira - capim - capixaba - mingau -  pipoca 
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QUESTÃO: 03 

Leia os trava-línguas abaixo: 

 

Na palavra CASA a letra S está entre vogais e por isso apresenta o som da consoante Z. Assinale 

a alternativa em que todas as palavras seguem a mesma regrinha. 

(A) desenho - tristes - sujo - casa 

(B) três - suja - risada - sacola 

(C) vaso - mesa - tesoura - casa 

(D) besouro - música - suco - sapato  

 

QUESTÃO: 04 

Observe o cartaz Aves do Espírito Santo. 

 

 

Marque a alternativa que indica a mensagem principal no estudo do cartaz.  

(A) Importância das aves para caça. 

(B) Necessidade de manter o desmatamento. 

(C) Importância da preservação das aves e do ambiente. 

(D) Informação da poluição ambiental. 

 

MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 05 A 08 

QUESTÃO: 05 

Uma papelaria recebeu 3 caixas. Na primeira delas havia 85 cadernos com capas duras, a 

segunda tinha 72 lápis, e a terceira 61 canetas. A quantidade de produtos recebidos nessa 

papelaria foi: 

(A) 210.              (B) 218.           (C) 110.              (D) 120. 
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QUESTÃO: 06 

Assinale com um X a opção que contém o ANTECESSOR e o SUCESSOR do número 100. 

 

(A) 98 e 99.         (B) 99 e 1001.     (C) 99 e 101.       (D) 101 e 99. 

 

QUESTÃO: 07 

Observe a fila do ônibus que se formou.  

Marque a alternativa com a posição em que está o menino de boné. 

 

(A) Primeira.         (B) Terceira.     (C) Segunda.       (D) Quarta. 

 

QUESTÃO: 08 

Num pomar foram cultivadas 56 laranjeiras e 43 goiabeiras. Quantas árvores foram cultivadas 

nesse pomar?  

Faça um (X) na opção que responde o problema. 

(A) 13.        (B) 99.      (C) 12.       (D) 100. 

 

CIÊNCIAS –QUESTÕES DE 09 A 11 

 

QUESTÃO 09  

LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO E RESPONDA A QUESTÃO ABAIXO: 

 

MEIO AMBIENTE ÁGUA 

 

 

Atualmente, muito tem se discutido sobre medidas de 

preservação da água. O planeta Terra possui 97% de água 

salgada encontrada nos mares e oceanos, 2% formam as 

geleiras que são inacessíveis e somente 1% é de água 

doce. Portanto, precisamos ter consciência sobre a 

preservação da água já que contamos apenas com 1% de 

água doce para nossa sobrevivência, e a cada dia esse 

pouquinho de água sofre ameaças, por falta de 

preservação.  

O ser humano não consegue viver sem água, ela é a nossa fonte de vida, e é por isso, que 

devemos concordar que esse bem precioso deve ser preservado. 

 

Qual é o tema principal do texto acima: 
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(A) O cuidado em lavar as mãos devido a Covid -19. 
(B) A poluição das águas. 
(C) A preservação da água.  
(D) A quantidade de água no planeta. 
 
QUESTÃO 10  

Conseguimos perceber muitos sons no ambiente ao nosso redor. Que parte do nosso corpo é 
capaz de   captar os sons do ambiente? 
 

(A) Pé. 
(B) Olhos. 
(C) Ouvidos. 
(D) Mãos. 
 
QUESTÃO 11  

Além de iluminar os ambientes, a luz é capaz de atravessar alguns objetos. Quais objetos a luz 
pode atravessar nos possibilitando enxergar perfeitamente a imagem através dos mesmos?  
   

(A) Objetos Translúcidos. 

(B) Objetos Transparentes. 

(C) Objetos Opacos.  
( D ) Nenhum. 
 

HISTÓRIA– QUESTÕES DE 12 A 13  

 

QUESTÃO 12  

A História estuda o ser humano e sua ação no tempo e no espaço, logo, somos fazedores e 

contadores de histórias.  

A primeira cidadã Piumense a registrar por escrito e tornar pública a história de Piúma foi: 

 

                                                              (A) Dulce de Oliveira Nunes.       

                                                              (B) Ana Maria Machado.                               

                                                              (C) Ruth Rocha.  

                                                              (D) Lygia Bojunca.                              

  

                                                                  

 

 

 

QUESTÃO 13  

É sabido que Piúma teve seu início em uma aldeia indígena. É provável que os índios que aqui 

habitavam tenham sido os: 

( A) Botocudos ou Puris.                       (C) Goitacás ou Puris. 

(B) Xavantes ou Pataxós.                     (D) Carajás e Potiguaras. 
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GEOGRAFIA– QUESTÕES DE 14 A 15  

QUESTÃO 14  

A cidade ou zona urbana é o lugar onde se concentra, vive e trabalha uma grande quantidade 

de pessoas. O campo ou zona rural é onde predominam as atividades agrícolas e as de 

criação de animais. Assim o meio rural e o meio urbano são constituídos por elementos que 

os tornam diferentes entre si.  

Qual a alternativa em que aparece somente as características do campo? 

(A) criação de animais - prédios e avenidas. 

(B) vegetação – plantações - hospitais. 

(C) plantações - criação de animais. 

(D) matas - rios poluídos - trânsito intenso. 

 

QUESTÃO 15  

 

Você já observou que por onde passamos sempre encontramos pessoas? Umas são 

conhecidas outras não, mas todas fazem parte da humanidade, que tem como morada a 

Terra. 

 A Terra é dividida em Continentes, Países, Estados e Municípios. E você faz parte do 

município de Piúma, que está situado a 90 KM de Vitória, capital do Estado. 

    Observe o mapa do seu município. Marque alternativa que os vizinhos de Piúma aparecem 

sequencialmente (em ordem) primeiro os que são banhados pelo mar, seguidos pelos que não 

banhados pelo mar. 

 

(A) Anchieta- Iconha- Rio Novo do Sul (  ) Itapemirim. 

(B) Anchieta- Itapemirim- Iconha- Rio Novo do Sul. 

(C) Iconha- Rio Novo do Sul- Anchieta- Itapemirim. 

(D) Itapemirim- Iconha- Rio Novo do Sul-Anchieta 
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INGLÊS– QUESTÕES DE 16 A 17 

 

QUESTÃO 16 

Com base nos estudos dos GREETINGS (cumprimentos), observe as imagens abaixo e marque 

a alternativa que completa corretamente os balões: 

  
 

(a)Good evening! / good morning! 

(b) Good-bye! / good night! 

(c) Good afternoon! / hello! 

(d) Good night / good morning! 

 

QUESTÃO 17 

 As cores que compõem a bandeira brasileira, em inglês, são: 

 
 

 (a) Black, red, green, purple. 

 (b) White, green, blue, yellow. 

 (c) Orange, gray, pink, brown. 

 (d) Green, white, red, blue. 

 

ARTE– QUESTÕES DE 18 A 19 

 

QUESTÃO 18 

Por um minutinho feche os olhos e se lembre de todas as atividades que fizemos nas Coletâneas. 

Trabalhamos com cores quentes e frias, lembrou? Ótimo, então responda as questões abaixo 

com calma. Você irá marcar um X só na afirmativa correta.  

Quais são as cores quentes? Aquela que nos faz lembrar o calor e o verão. 

 (A) Amarelo, roxo e verde. 

 (B) Amarelo, vermelho e laranja. 

 (C) Vermelho, azul e laranja. 

  (D) Laranja, verde. 

As cores da bandeira brasileira são: verde, amarelo, azul e 

branco. 
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QUESTÃO 19 

Lembre-se da atividade do Olaf, um boneco de neve criado pela personagem Elsa onde 

recordamos as cores frias. Marque apenas as cores frias. 

 (A) Azul, verde e roxo 

 (B) Azul, verde e laranja 

 (C) Azul, verde e vermelho 

 (D) Azul e preto 

EDUCAÇÃO FÍSICA – QUESTÕES 20 

QUESTÃO 20 

 

 A Amarelinha auxilia no desenvolvimento da criança, marque a alternativa abaixo que cita um 

desses: 

(A) Velocidade. 

(B) Resistência. 

(C) Sequência numérica. 

( D) Todas alternativas erradas. 
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