
 
 

 
EMEF “NOVA ESPERANÇA” 

5°ANO – Avaliação trimestral 
Aluno(a):__________________________________________________ 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 Leia a tirinha e responda as questões: 

 
1. Nos dois primeiros quadros da tira, percebe-se que o menino(0,6) 

(A) aceita logo a oferta do homem. 

(B) discute o preço das balas com o homem. 

(C) negocia o preço da sua mercadoria. 

(D) oferece a sua mercadoria aos gritos. 

 

2. Por que o menino está fazendo vendas na rua?(0,6) 

(A) para se divertir 

(B)porque gosta de vender 

(C) porque precisa de ajuda para sua condição social e financeira 

(D)porque quer ficar rico. 

 

3. Em “Não trabalho com pedestre”, o termo destacado refere-se a pessoas que:  (0,6) 

(A) andam de ônibus.(B) caminham a pé. 

(C) passeiam de bicicleta.                            (D) viajam de carro 

 

Multimundo 

(Ana Luiza Basílio) 

        Livro propõe uma viagem bem-humorada pela diversidade e pela semelhança que unem a todos. 

        Um mundo de infinitas possibilidades. Todos são únicos, cada um é vários. Bem-vindos à festa do 

compartilhar. Transforme-se, carnavalize-se, multiplique-se. Mundo variado. Mundo múltiplo. Multimundo 

(trecho do livro Multimundo). 

        É ao convidar as crianças a uma volta ao planeta que o livro “Multimundo” faz elogios às diferenças e à 

condição humana, universal. 

        A cada página, desenhos e narrativas simples cuidam de apresentar aos leitores as diferenças que nos 

tornam tão particulares e ao mesmo tempo tão semelhantes. 

        Há quem viva à beira da praia, e espera o que vem do mar. Há quem viva em iglus, lado a lado com as 

focas. Há os que empinam pipa. Aborígenes e marinheiros. Judeus e africanos. 



 
 
        Assinada por Gabriel Geluda e com ilustrações de Pablo David Sanchez Pitucardi, a obra quer convidar 

as pessoas a pensarem as diferenças, a empatia e a solidariedade, sobretudo em uma época em que se 

acirram os preconceitos, a xenofobia e o ódio. 

Ana Luiza Basílio. Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br: 

 

04. Releia esta passagem: “Livro propõe uma viagem bem-humorada pela diversidade e pela 

semelhança que unem a todos”. Nessa passagem, a autora do texto:         (0,5) 

(A)   Avalia o livro “Multimundo”. 

(B)   Cita um fragmento do livro “Multimundo”. 

(C)   Estabelece uma comparação com o livro “Multimundo”. 

 

05. Quem escreveu o livro “Multimundo”? (0,5) 

(A)   Gabriel Geluda.(B)   Pablo David Sanchez Pitucardi.(C)   Ana Luiza Basílio.  

 

06. Quem escreveu o  texto acima “Multimundo”?(0,5) 

(A)   Gabriel Geluda.         (B)   Pablo David Sanchez Pitucardi.(C)   Ana Luiza Basílio 

 

07. Onde este texto foi publicado?    (0,5) 

(A)   jornal         (B)   livro.            (C)  internet  

 

08. Na frase “Há os que empinam pipa.”, a palavra que é substantivo é:             (0,5)  

(A)   pipa         (B)   empinam.     (C)   os 

 

09. Circule os verbos nas frases abaixo e depois escreva em que tempo verbal estão:     (1,0) 

 

A. Os times de vôlei estarão em quadra neste domingo. _____________________  

B. Mariana já tem ingresso para o cinema. ________________________________  

C. Eu li o livro que a professora mandou. _________________________________  

D. Ele completou sua coleção. _________________________________________  

E. A professora auxiliou o aluno. ________________________________________  

F. Marcelo sugeriu um passeio ao zoológico. ______________________________  

G. Irei ao parque no sábado. ____________________________________________  

H. Os meninos implicam com as meninas. ________________________________  

I. Nós faremos um trabalho amanhã. ____________________________________  

J. As meninas amam aquele cantor. _____________________________________  

 

10. Escreva uma frase com os verbos nos tempos indicados abaixo:      (1,5) 

 

A. Esperar (presente):  

 ________________________________________________________________________ 

 

B. Emprestar (pretérito):   

 ________________________________________________________________________ 

 

C. Ganhar (futuro):   

________________________________________________________________________ 

 

 

 

http://www.cartaeducacao.com.br/


 
 

 
 

 

MATEMÁTICA 
11) Chama-se Brasil Império o período da história do Brasil que se iniciou com a Independência, em 7 de 

setembro de 1822, e terminou com a proclamação da República, em 15 de novembro de 

1889. Durou, portanto, pouco mais de 67 anos. Neste período, o Brasil foi governado por 

dois monarcas: D. Pedro I e D. Pedro II. Dom Pedro II, segundo Imperador do Brasil, 

faleceu em 1891 com 66 anos de idade. Em que ano ele nasceu? 

( a ) 1822  ( b ) 1825( c ) 1835  ( d ) 1842 

12)Um caminhão vai levar para um supermercado 19 caixas com 42 quilos de tomate cada uma. Quantos 

quilos ele vai transportar? 

                                 Operação                                                 Resposta 

 

 

13) Um trem de 12 vagões saiu da estação com 28 passageiros em cada vagão. Quantos passageiros havia no 

trem? 

Operação                                                 Resposta 

 

 

14) A capacidade de um avião é de 187 passageiros. Qual é a capacidade de 14 aviões iguais a esse? 

Operação                                                 Resposta 

 

 

15)Clara comprou 25 pacotes de balas. Cada pacote tinha 96 balas. Quantas balas ela comprou ao todo?  

Operação                                                 Resposta 

 

 

16) Durante o ano de 2008, uma equipe de futebol venceu 49 partidas, empatou 18 partidas e perdeu 5 

partidas. Quantas partidas essa equipe disputou durante o ano de 2008? 

Operação                                                 Resposta 

 

 

17) Um objeto custa R$ 415.720,00. O comprador terá ainda R$ 28.912,00 de despesa de frete. Quanto o 

comprador vai pagar?            

Operação                                                 Resposta 

 

18) Ao receber o meu salário paguei R$ 437,12 de aluguel, R$ 68,14 de impostos. R$ 1.089,67 de gastos 

com alimentação e ainda me sobraram R$ 749,18. Quanto recebi de salário? 

Operação                                                 Resposta 

 

19) Considerando 1 mês = 30 dias e 1 ano = 365 dias, uma semana = 7 dias, determine: 

a) Quantos dias há em 15 semanas completas.__________ 



 
 
b) Quantos dias há em 72 meses completos. ____________ 

c) Quantos dias há em 8 anos completos. _____________ 

 

20)Observe na Tabela abaixo o número de celulares vendidos no primeiro semestre de 2020. 

 
 

O total de telefones celulares vendidos nos três primeiros meses foi: 

(A) 1.200.                (B) 1.580 

(C) 5.200                 (D) 13.700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
5°ANO – Avaliação trimestral 

Aluno(a):__________________________________________________ 

Professora: Silvana de Oliveira Borges 

CIÊNCIAS 

ORIENTAÇÕES: 

 Reconhecer que a água é usada em vários setores da sociedade, como 

agricultura, indústria e produção de energia. 

 

 

 

21 - O que é o Desequilíbrio Ecológico? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

GEOGRAFIA 

ORIENTAÇÕES: 
 Conhecer a Região Sudeste, tipos de vegetação existentes na região, a Mata 

Atlântica. 
 

. 

 

22 - Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar 
para outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem: 

Campo de Experiência: Cobertura vegetal, ciclo hidrológico e equilíbrio ambiental 
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); EF05CI03/ES Identificar 

causas e efeitos sobre o equilíbrio ambiental, relacionados à cobertura vegetal, e selecionar 
argumentos que justifiquem sua importância para a manutenção do ciclo da água, a 
conservação dos solos, dos cursos de água e da qualidade do ar atmosférico, evidenciando a 
situação atual de sua região. 

Campo de Experiência: Dinâmica populacional  
Objetivos de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES);EF05GE01/ES Descrever e 

analisar dinâmicas populacionais na Unidade da Federação, bem como no município em que 
vive, estabelecendo Relações entre migrações e condições de infraestrutura e desigualdades 
socioeconômicas. 



 
 

a) econômica. 

b) política. 

c) cultural. 

d) ambiental. 

e) religiosa. 

23 -Por que devemos economizar água? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 24 -Dê ideias de como economizar água. 

Em casa: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

HISTÓRIA 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Refletir sobre o início da divisão social do trabalho e a organização social a partir dela. 

 

Campo de Experiência: O que forma um povo: do nomadismo aos primeiros povos sedentarizados. Objetivos 
de aprendizagem ou habilidade (do Currículo do ES); EF05HI01/ES Identificar os processos de formação das 
culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado e os grandes rios da Ásia Menor, 
África, América, Brasil e Espírito Santo, considerando sociedades e civilizações hidráulicas e identificando os 
conceitos de Estado teocrático, revolução agrícola e sociedade hidráulica. 

 

25 – Leia as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiro e F para falso: 

(     ) A agricultura e a domesticação de animais favoreceram a instalação de grupos humanos em local fixo. 

(     ) Durante o período Neolítico surgiram utensílios de cerâmica que eram utilizados para estocar a 

produção agrícola. 

(     ) As roupas feitas de pele de animal eram o único tipo de vestuário usado no período Neolítico. 

(     ) O arado serve para preparar a terra para a produção agrícola e surgiu durante o período Paleolítico.                                                                

Você é especial! 



 
 

 
Aluno(a): ____________________________________________________ 

Turno:Matutino       Turma:  5º ano     Data: ____/____/ 2021 

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL ARTES 

 

26-Dá vida ao desenho, deixando-o mais bonito e harmonioso: 

 

a- As cores. (     ) 

b- A textura. (     ) 

c- A linha. (      ) 

d- O Pincel. (      ) 

 

 

27-Conforme estudamos na disciplina de Arte, aprendemos que a arte é tudo que está ao nosso 

redor, a arte faz parte de todas as coisas através das cores, formas, etc. Com isso podemos 

considerar que a Arte é: 

 

a- De extrema importância na vida das pessoas (     ) 

b- Sem muita importância para as pessoas (      ) 

c- Faz parte apenas da disciplina da escola. (      ) 

d- Muitas brincadeiras entre as crianças (       ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Aluno(a): ____________________________________________________ 

Turno:Matutino       Turma:  5º ano     Data: ____/____/ 2021 

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL LINGUA ESTRANGEIRA INGLESA 

 
28-QUAL É A COR DO SOL EM INGLÊS 

 
A- YELLOW 
B- BLUE 
C- PINK 
D- WHITE 

 
 
 
29-QUAL O NOME DOS ANIMAIS ABAIXO EM INGLÊS: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
A- DOG - CAT 
B- SNAKE - BEE 
C- CAT - BEE 
D- ELEPHANT – MONKEY 

 
30-QUAL O NOME DA FRUTA ABAIXO EM INGLÊS: 

A- APPLE 
B- BANANA 
C- GRAPE 
D- ORANGE 

 

31-COMO É DOIS EM INGLÊS 

 
A- ONE 
B- TWO 
C- TREE 
D- FOUR 

 

32- COMO SE DIZ BOM DIA EM INGLÊS: 

 
A-GOOD MORNING 
B-GOOD AFERTOON 
C- GOOD EVENING 
D-GOOD NIGTH 



 
 

 
NOVA ESPERANÇA 

5º ANO - ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  

Aluno(a):______________________________________________________Turma: 5º ano 

Orientações:  
Ler com bastanteatençãoa atividade, e qualquerdúvida, entraremcontato com o professor via whatsapp 
no particular. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Objetivos de aprendizagem: Contribuir para a elaboração de um brinquedo. 

Habilidades:  

EF35EF01-04/ES – Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, incluindo aqueles de 

matriz indígena, africana, europeia, entre outras, e recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico-

cultural.  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 10/05/2021 

 

33- O jogo possui algumas classificações que separam cada tipo de jogo em sua categoria, sejam eles de salão, 

competitivos, cooperativos ou popular.  Assinale a alternativa que indica um jogo de mesa e que ao mesmo tempo 

seja competitivo 

 

A (   )                           B (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C (   )    D (   ) 
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