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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,  

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. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 05 
 
QUESTÃO 01 
LEIA O TRECHO “LÚCIA JÁ-VOU-INDO” ESCRITO POR MARIA HELOÍSA PENTEADO  E 
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA. 
 

Lúcia Já-vou-indo 

 Lúcia-Já-vou-indo não sabia andar depressa. De maneira nenhuma. Andava devagar, 
falava devagar, chorava e ria devagarinho e pensava mais devagar ainda. 

 Muito natural, pois ela era uma lesma. 

 Um dia, Lúcia recebeu um convite para uma festa. Levou o dia inteirinho para ler o bilhete 
que dizia assim: 

 “Chispa-Foguinho, a libélula, convida você para uma festa dançante, embaixo do Pé de 
Maracujá, às oito horas da noite do dia 30 de janeiro. Comes e bebes, muita música, muita 
alegria, tudo de bom, do melhor e de graça”. 

 Mal acabou de ler, Lúcia já se foi preparando para a festa. Queria se pôr a caminho 
imediatamente, embora faltasse ainda uma semana. 

Lúcia Já-vou-indo, 15ªed. São Paulo, àtica, 1988. 
 
Caso queira ler a história completa: https://youtu.be/DNCLo-AR41I 
 

       

 
 
 

Quem é a personagem principal do texto: 

a) Lúcia-Já –vou- indo, a libélula. 
b) Chispa-foguinho, a lesma. 
c) Chispa-foguinho, a libélula. 
d) ) Lúcia-Já –vou- indo, a lesma. 
 
 

https://youtu.be/DNCLo-AR41I
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QUESTÃO 02 

Lúcia-Já-vou-indo recebeu um convite para uma festa, quem a convidou: 
a)  A joaninha. 
b) Chispa-foguinho, a libélula. 
c) Zé Caramujo, o caramujo. 
d) Maria redonda, a pedra. 
 
QUESTÃO 03 

Leia o convite enviado a Lúcia-Já-vou-indo: 
Qual foi a intenção de Chispa-Foguinho ao escrever o convite? 

a) Dar a notícia de que seu aniversário foi alegre e animado. 
b) Fazer uma lista das comidas e bebidas que tinha em sua festa. 
c) Convidar um amigo para uma festa dançante. 
d) Dar instruções sobre onde fazer uma festa. 
 
QUESTÃO 04 

Leia o trecho do texto abaixo: 

CRIC!... A libélula deu um estalinho. Já descobrira a solução. 

Num abrir e fechar de olhos, explicou tudo as irmãs e foram a 

Lúcia.  
Puseram a molenga em cima de uma folha de capim  

e vieram, VOANDO  trazendo a folhas pelos ares. 

Danadas como elas só, em dois minutos a lesma estava em 

casa. Isso, apesar de ter caído da folha três vezes. 

 
 
De acordo com o trecho do texto, qual foi a solução que as libélulas encontraram para 
transportar Lúcia: 
 
a) A carregam numa folha maracujá.  
b ) A carregaram numa folha de margarida                             

c) A carregaram numa folha de capim.  

d) A carregaram numa folha de goiaba.  
                               
QUESTÃO 05 

 

“Puseram a molenga em cima de uma folha de capim e vieram voando trazendo a folhas 
pelos ares.” 

 

Chispa-Foguinho, a libélula, convida você para uma festa dançante, 
embaixo do Pé de maracujá, ás oito horas da noite do dia 30 de 
janeiro. Comes e bebês, muita música, muita alegria, tudo de bom. Do 
melhor e de graça. 
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A palavra em destaque no trecho acima refere-se a quem: 
a)  A libélula. 
b)  A margarida. 
c)  A Joaninha. 
d)  A lesma. 
 
MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 06 A 10 

 
Observe o quadro abaixo que mostra o valor    dos objetos e das comidas que o rato da 
cidade comprou para receber o rato dos campos: 

QUESTÃO 06 
 
A turma do 3º ano realiza a escolha de livros toda semana. De acordo com a proposta da 
professora foram escolhidos os livros apresentados nos gráfico. Observe o gráfico, qual foi o livro 
mais votado e quantos votos obteve: 
 

 
a) O  ônibus musical, 4 votos.              
b) Lúcia-Já -vou –indo, 6 votos.                  
c) As centopeias e seus sapatinhos, 5 votos.                
d) A galinha Ruiva, 3 votos. 

 
 

QUESTÃO 07 
 

De acordo com o gráfico, quantos alunos participaram da escolha dos livros: 

a) Dezoito alunos. 

b) Vinte e oito alunos. 

c) Dezessete alunos. 

d) Dezesseis alunos. 
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QUESTÃO 08 
   
Dezoito alunos participaram da escolha dos livros. O algarismo 8 representa: 
      

a) Dezena.               
b) Unidade.             
c) Centena. 
d) Unidades de milhar. 

 
  
QUESTÃO 09 
 Qual a diferença de votos entre o livro Lúcia- Já-vou- indo e o livro  A Galinha Ruiva: 

a) Sete votos.  

b)  Quatro votos.    

c) Cinco votos. 

d) Três votos. 

QUESTÃO 10 
 
Leia novamente o convite: 

Observe os relógios e marque a opção com a hora que a festa acontecerá de acordo com o 
convite: 
 

a)                                       b)                                      c)                                       d)  
 
 
 
 
 
         
CIÊNCIAS – QUESTÕES DE 11 A 12 

QUESTÃO 12 

18 

Chispa-Foguinho, a libélula, convida você para uma festa dançante, 
embaixo do Pé de maracujá, ás oito horas da noite do dia 30 de janeiro. 
Comes e bebes, muita música, muita alegria, tudo de bom. Do melhor e 
de graça. 
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LEIA O TEXTO COM ATENÇÃO: 

De acordo com o texto é correto afirmar que: 

a) Não precisamos da água para sobreviver. 
b) A água permite a sobrevivência de todos os seres vivo do planeta. 
c) A água só permite a sobrevivência dos pessoas. 
d) A água é só é importante para a sobrevivência dos vegetais. 

 
QUESTÃO 12 

Observe a imagem: 

 

 

 

 

A imagem representa que a manutenção da vida depende de cada um de nós, podemos afirmar 
que: 

a) Não precisamos economizar água. 
b) A água potável é uma fonte inesgotável, nunca vai acabar. 
c) Cada um deve fazer a sua parte, cuidando do nosso planeta. 
d) Não precisamos cuidar do nosso planeta.  

A água 
A água é o bem mais precioso do planeta. É a fonte de vida de 

todos os seres vivos. 
Nós utilizamos a água para quase tudo em nossa vida. Ela 

serve para beber, lavar, cozinhar, entre tantas outras coisas.  
A água é usada nas indústrias, nas casas, escolas, hospitais 

e em todos os lugares onde há pessoas. Fazer o bom uso da água é 
dever de todos! O planeta agradece!  
 
 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÚMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

                                                  1ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA - 3º ANO 

 
HISTÓRIA – QUESTÕES 13 E 14 
 
QUESTÃO 13 

 Leia o texto: 

 
 De acordo com o texto é correto afirmar que um dia tem quantas horas: 

a) 24 dias. 
b) 3 horas.       
c) 12 horas 
d) 24 horas.                                  

QUESTÃO 14 
 Observe a imagem do calendário do ano de 2021: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o calendário qual é o primeiro mês e o último mês do ano: 

a)  Janeiro e outubro. 

b)  Janeiro e setembro.  

c)  Janeiro e dezembro. 

d) Janeiro e julho.  

O tempo 

O tempo pode ser medido de diversas maneiras. 

O dia é dividido em horas; as horas em minutos; os minutos em segundos. 

Um dia tem 24 horas. 

O relógio serve para marcar essas medidas. 

 

 

 

Podemos medir o tempo também usando anos, meses semanas e dias. Para marcar 

essas medidas usamos o calendário. 
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GEOGRAFIA – QUESTÕES 15 E 16 
 
QUESTÃO 15 

 Leia com atenção o texto: 

 Os meios de transportes terrestres utilizam para se locomover: 
a) O ar. 
b) Os rios. 
c) Rodovias. 
d) Os oceanos. 

 
QUESTÃO 16 

Qual meio de transporte é considerado o mais rápido do mundo? 

a) Aéreo. 

b) Terrestre. 

c) Aquático 

d) Nenhuma das alternativas. 

 

INGLÊS  - QUESTÕES  17 E 18 

QUESTÃO 17 

Observe a imagem e marque a opção que corresponde ao nome do meio de transporte na 

língua inglesa: 

a) Boat. 

b) Bus. 

c) Car.  

d) Ship. 

 

Meios de transporte 

  Os meios de transporte são essenciais para o desenvolvimento da humanidade. São 
utilizados para a movimentação de pessoas, deslocamento de alimentos, animais, matérias-
primas e muitas outras cargas. 

São muito importantes para o desenvolvimento econômico das cidades, e são 
classificados como terrestre, aéreo e marítimo. 

Terrestres: pode ser feito por carros, ônibus, motos e outros tipos, utilizando ruas, 
estradas, rodovias e trilhos. 

Aéreos: é considerado o meio de transporte mais rápido do mundo e sua locomoção 
acontece no ar, por meio de aeronaves como aviões, helicópteros etc. 

Aquáticos: é todo e qualquer transporte que se locomove nos rios, lagos mares e oceanos. 
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QUESTÃO 18 

Marque a sequência dos meios de transporte de acordo com as gravuras. 
 
1)                                        2)                                     3) 

 
 
 
 
 
 

a) Helicopter, car e ship. 
b) Helicopter, car, boat. 
c) Helicopter, car e bus. 

d) Helicopter, bus e car. 
 

ARTE QUESTÃO   19 

QUESTÃO 19 

 

 
 
 
 
  
 

 
Marque a alternativa que a arte foi realizada com colagem: 

a)                                                                   b) 

                                                                         
 

c)                                                                        d)  

 

  

                                           

 

 

 

 

 

 

Colagem 

A colagem é uma técnica artística que pode utilizar várias matérias que 

podem, ou não, variar a textura, umas sobre as outras ou lado a lado, formando 

um desenho ou uma paisagem. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – QUESTÃO 20 

QUESTÃO 20 
 

Jogos recreativos são jogos lúdicos ou jogos populares que têm como objetivo divertir os jogadores.  

Os jogos recreativos têm como objetivo proporcionar recreação aos jogadores.  

De acordo com as gravuras, qual das brincadeiras abaixo podemos brincar sozinhos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a) Pega-pega. 

b) Esconde-esconde. 

c) Bambolê. 

d) Corrida de saco.
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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 

Educação física:(  )fácil (  )regular (  )difícil 

 

5 – Em média, quanto tempo o aluno demorou 

para realizar o diagnóstico? ______________   

 

 
 
 
 
 

 
 


