
 

 

 
 
EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA”  

7° ANO – ATIVIDADE AVALIATIVA – 1º TRIMESTRE 2021 – VALOR: 15,0 

 

Aluno(a):______________________________________________________Turma:_____ 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto a seguir: 

 
Questão 1 – O título se justifica no texto porque João tem atitudes: 
 

(A) maduras   (B) opostas   (C) relaxadas  (D) tímidas 

 
Questão 2 – Leia o texto abaixo: 

 
Calvin inventou uma palavra para dizer que ele 

 

(A) acha a comida horrível. 

(B) está sem fome. 

(C) evita comer carne. 

(D) gosta de sobremesa. 

 



 
Questão 3 – Observe as frases abaixo. 
“a cidadezinha” 
“uma cidadezinha” 
 
Os termos destacados correspondem respectivamente a: 
 

(A) artigo definido e artigo indefinido. 

(B) artigo indefinido e artigo indefinido. 

(C) artigo definido e artigo definido. 

(D) artigo indefinido e artigo definido. 

 

Questão 4 – No trecho “A Marina comprará um cachorro de estimação”, as palavras em 
destaque são classificadas como: 
 
(A) substantivo – verbo – artigo – verbo 

(B) artigo – substantivo – verbo – substantivo 

(C) verbo – substantivo – artigo – substantivo 

(D) substantivo – artigo – verbo – substantivo 

 
 
Questão 5 – No trecho “A Marina comprará um cachorro de estimação”, o termo destacado 

pode ser classificado como: 
 

(A) verbo indicando tempo passado. 

(B) verbo indicando fenômeno da natureza. 

(C) verbo indicativo de ação futura. 

(D) verbo indicando ação presente. 

 

Questão 6 – No fragmento “Eu não sei desenhar nem casinha com fumaça saindo da chaminé”, 
as palavras grifadas podem ser classificadas como: 
 

(A) substantivo – verbo – verbo – pronome – substantivo; 

(B) verbo – pronome – verbo – substantivo – pronome; 

(C) substantivo – substantivo – verbo – pronome – verbo; 

(D) pronome – verbo – substantivo– substantivo – verbo; 

 
 
 
 



Questão 7 – No trecho “O senhor vai dar risada quando souber”, as palavras grifadas podem ser 

classificadas como: 
 

(A) substantivo – artigo – verbo – pronome; 

(B) verbo – substantivo – pronome – artigo; 

(C) artigo – pronome – verbo – substantivo; 

(D) pronome – artigo – substantivo – verbo. 

 
 

MATEMÁTICA 
Questão 8 – Joana irá fazer uma pequena comemoração em família do aniversário do seu filho. 

Ela encomendou uma bandeja de docinhos com 25 unidades. Qual é a fração que representa a 
quantidade de beijinhos da bandeja? 

 

 

(A)     (B)     (C)     (D)  

 

Questão 9 – João tem 40 reais em moeda de R$ 1,00. Ele irá gastar  desse valor para comprar 

um hambúrguer e um suco no final de semana.  Quantos reais serão gastos por João? 
 

(A) 5 reais   (B) 12 reais   (C) 25 reais   (D) 20 reais 

 

Questão 10 – Henrique leu 120 das 150 páginas de um livro. A fração simplificada que 
corresponde à quantidade de páginas  do livro lidas por Henrique é: 

(A)       (B)     (C)     (D)  

 
Questão 11 – Paula pesquisou um celular cujo preço é de R$ 1200,00. Como ela pretende 
pagará vista, obteve um desconto de 25%. Quantos reais Paula irá pagar no celular? 
 
(A) R$ 300,00  (B) R$ 1000,00  (C) R$ 800,00  (D) R$ 900,00 

 
 
 
 
 
 
 



Questão 12 – Veja, no quadro, as ofertas do dia de um supermercado: 

   -   Leite em pó integral: de R$ 2,70 por R$ 2,20 
   -  Iogurte natural batido: de R$ 2,50 por  R$ 2,09  
   -  Queijo Minas frescal: de R$ 3,80 por R$ 3,59 

 

Se você comprar uma unidade de cada produto, quanto economizará? 

A) R$1,12   B) R$ 0,50   C) R$ 0,41   D) R$ 0,21 

 
Questão 13 – No cofrinho de Izabel há algumas moedas de R$ 1,00, 25 moedas de R$ 0,50 e 

11 moedas de R$ 0,25, totalizando R$ 22,25. Quantas moedas de R$ 1,00 estão no cofre? 
 

(A) 6    (B) 7    (C) 5    (D) 8 

 
Questão 14 – O preço à vista de um automóvel é R$ 21 500,00. O mesmo automóvel a prazo 

custa, R$ 4.700,50 de entrada, mais 6 prestações de R$ 3.550,75. Qual a diferença entre o valor 
total da compra à vista e a prazo? 
 
(A) R$ 4500,00  (B) R$ 4000,00  (C) R$ 4505,00  (D) R$ 4200,00 

 

 
GEOGRAFIA 

Questão 15 – Em qual região do Brasil você está localizado. 

 
(A)Sudeste   (B)Nordeste   (C)Sul   (D)Centro-Oeste 

 
Questão 16 – Qual o significado de miscigenação. 
 

(A) Mistura de raças 

(B) Índios e pardos 

(C) Branco e Mameluco 

(D) Italianos e Portugueses 

 
Questão 17 – Quais foram os principais povos disseminadores da cultura brasileira?  

 
(A) Negros e Brancos 

(B) Amarelos e índios 

(C) Brancos e Gregos  

(D) Castanhos e Negros 
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HISTÓRIA 

Questão 18 – O movimento intelectual e cultural que caracterizou a transição da mentalidade 

medieval para a mentalidade moderna ficou conhecido como: 
 

(A) Renascimento. 

(B) Colonização. 

(C) Descobrimento. 

(D) Humanização. 

 
Questão 19 – Com relação às artes e às letras de seu tempo, os humanistas dos séculos XV e 

XVI, afirmavam: 
 

(A) que a literatura e as artes plásticas passavam por um período de crescimento, dando 

continuidade ao período medieval. 

(B) que a literatura e as artes plásticas, em profunda decadência no período anterior, renasciam 

com o esplendor da Antiguidade. 

(C) que as letras continuavam as tradições medievais, enquanto a arquitetura, a pintura e a 

escultura rompiam com os velhos estilos. 

(D) que as artes plásticas continuavam as tradições medievais, enquanto a literatura criava 

estilos. 

 
Questão 20 – Referindo-se ao Renascimento, é correto afirmar que: 
 

(A) surgiu na Grécia por volta do século II d. C, tendo sido pouco influente na Itália. 

(B) os renascentistas criticavam o humanismo por ser uma forma de pensamento filosófico que 

considera o ser humano como a obra mais importante da criação. 

(C) caracterizou-se principalmente pela valorização da racionalidade do ser humano, isto é, da 

capacidade humana de conhecer a realidade por meio da razão e da observação objetiva da 

natureza, não mais pela crença nas explicações religiosas e na tradição. 

(D) o Renascimento foi a expressão cultural das profundas mudanças da Europa na passagem 

da Idade Moderna para a Idade Contemporânea e teve início na Alemanha, no século XVII. 

 

 
 
 
 
 



CIÊNCIAS 

Questão 21 – Analisando as misturas representadas abaixo, identifique a quantidade de 

misturas existente no esquema: Marque com um X a alternativa correspondente. 

 
 

(A) Duas misturas homogêneas, difásicas. 

(B) Duas misturas heterogêneas, polifásicas. 

(C) Duas misturas heterogêneas, monofásicas. 

(D) Duas misturas homogêneas, monofásicas. 

  
Questão 22 – A associação correta para o tipo de mistura e o processo para separar seus 

componentes é: 
 

(A) Sal e água, por peneiração. 

(B) Areia e pedra, por peneiração. 

(C) Café e água, por Ventilação. 

(D) Resíduos da areia, por Evaporação. 

 

Questão 23 – Na tirinha abaixo, 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. 

  

 
 
 
 



Questão 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 

 

 
INGLÊS 

Questão 25 – MARQUE A TRADUÇÃO CORRETA DAS FRASES: 

The weatheris  hot.       He isswimming. 
 

(A) O tempo está frio.    Ele está nadando. 

(B) O tempo está quente.    Ela está nadando. 

(C) O tempo está quente.    Ele está correndo. 

(D) O tempo está quente.    Ele está nadando. 

 
Questão 26 – COMPLETE AS FRASES COM O VERBO TO BE CORRETO : AM, IS, AREE 

MARQUE A RESPOSTA CORRETA : 
          Kate ______makingsandcastle.  Sam______swimming. They______in thebeach. 

 

 The weather______thebeach. He______playingvolleyball. 
 

(A) is – is – are – is – is  

      (B) is – is – are – are – is 

(C) is – is – are – is – are 

(D) are – is – are – is – is 

 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
Questão 27 – Quais as mudanças ocorridas no VOLEIBOL influenciado pela mídia? 
 
(A) Altura da rede, para que o jogo ficasse mais fácil. 
 
(B) Tamanho da quadra, para que o jogo ficasse mais disputado. 
 
(C) Quantidade de jogadores, para que tivesse mais participantes. 
 
(D) Cor da bola, para melhor visualização dos telespectadores. 
 
 
 

 
Questão 28 – No ATLETISMO, o salto em distância é contemplado pelas habilidades de: 
 



(A) Correr, saltar e cair na caixa de areia. 

(B) Correr, saltar e cair na caixa de água. 

(C) Correr e saltar. 

(D) Somente saltar. 

 

 
ARTE 

 
Questão 29 – Qual composição visual é a unidade mais simples e a base para se criar um 
desenho? Assinale apenas uma alternativa. 
 
 

(A) Ponto   (B) Linha   (C) Forma   (D) Textura 

 
Questão 30 – Na imagem abaixo qual o tipo de composição visual está sendo representada? 

Assinale apenas uma alternativa. 

(A) Linhas   (B) Forma   (C) Textura   (D) Ponto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EMEF “MANOEL DOS SANTOS PEDROZA” 
 

ATIVIDADE AVALIATIVA – 1º TRIMESTRE- Valor:15,0 

 

Aluno: ___________________________________________ Série: __________ 

 

- Preencha o gabarito com bastante atenção!  
- Use caneta azul ou preta.  
- Não será permitido rasura. 
 
 

 

GABARITO 
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