
 
 
                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

                                         

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO  

ATIVIDADE ON-LINE 
SIMULADO 

 

 
 
 
 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
Séries iniciais 

 
 
 

 
 

2020 
 



 
 
                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

SIMULADO  4ºANO  
PORTUGUÊS (QUESTÕES DE 01 A 06)  

A MULA SEM CABEÇA 

                                      

   Existem muitas versões sobre mula sem cabeça. Uma delas, conta que 

uma mulher se apaixonou por um padre e por isso se transformou em mula 

sem cabeça e nas noites de quinta para sexta essa mulher se transforma e 

aparece galopando e relinchando, para assustar a todos que encontrar. 

  Apenas do nome, a mula sem cabeça tem cabeça sim, é que ela solta tanto 

fogo pelo nariz e pela boca que não dá para ver esta parte do seu corpo. 

  Se alguém for bastante corajoso para lhe arrancar o freio de ferro ou então 

picá-la com um alfinete para fazê-la sangrar, conseguiria quebrar seu 

encanto. A mula toma forma de mulher e chora muito. 

 

QUESTÃO 01. 

O texto “ A mula sem cabeça” é... 

A) (   ) uma fábula. 

B) (   ) uma poesia. 

C) (   ) uma lenda. 

D) (  ) uma notícia. 
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QUESTÃO 02. 

Por que dizem que a mula não tem cabeça? 

A) (   ) sua cabeça foi cortada. 

B) (   ) o fogo cobre sua cabeça. 

C) (   ) a cabeça está atrás da árvore. 

D) (   ) o fogo queimou sua cabeça. 

QUESTÃO 03. 

Quando o encanto é quebrado, a mula... 

A) (   ) toma forma de um homem e chora muito. 

B) (   ) vira uma linda flor. 

C) (   ) se transforma em uma criança. 

D) (   ) toma forma de uma mulher e chora muito. 

QUESTÃO 04. 

A mulher se transforma em mula sem cabeça por quê? 

A) (   ) se casou com um padre. 

B) (   ) se apaixonou por um padre. 

C) (   ) ficou amiga de um padre. 

D) (   ) não gostava de um padre. 

QUESTÃO 05. 

Quando a mulher se transforma em mula sem cabeça, como ela fica? 

A) (   ) ela fica galopando e relinchando para assustar a todos que encontrar. 

B) (   ) ela fica galopando e relinchando para brincar com as pessoas. 

C) (   ) ela fica galopando e relinchando para apagar o fogo da cabeça. 

D) (   ) ela fica galopando e relinchando para animar as crianças. 
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QUESTÃO 06. 

O encanto é quebrado quando? 

A) (   ) alguém picá-la com um alfinete ou amarrar suas pernas bem firme. 

B) (   ) alguém arrancar o freio de ferro ou amarrá-la numa árvore. 

C) (   ) alguém amarrar uma corda em seu pescoço. 

D) (   ) alguém arramar o freio de ferro ou picá-la com um alfinete. 

 

MATEMÁTICA (QUESTÕES 07 A 10)  

QUESTÃO 07. 

  

Uma biblioteca pública recebeu uma doação de livros. Foram 5 caixas com 

1000 livros, 8 caixas com 100 livros, 5 pacotes com 10 livros e mais 7 livros. 

Essa biblioteca recebeu quantos livros? 

A) (   ) 587 livros. 

B) (   ) 5850 livros. 

C) (   ) 5857 livros. 

D) (   ) 7585 livros. 

QUESTÃO 08. 

Aloísio, Ricardo e José trabalham numa fazendo no interior de São Paulo. 

Os três juntos retiram, por dia 670 litros de leite. Ontem, seu Aloísio retirou 

175 litros e Ricardo, 280 litros, José retirou quantos litros? 
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A) (   ) 215 litros de leite. 

B) (   ) 315 litros de leite. 

C) (   ) 325 litros de leite. 

D) (   ) 1.125 litros de leite. 

QUESTÃO 09. 

Raul comprou um suco de goiaba, um pacote de batata frita e um hot-dog, 

o valor total desse lanche foi de R$ 25,50, Raul pagou com uma nota de R$ 

50,00. Quanto recebeu de troco? 

A)  (   ) R$ 24,50                                                      

B) (   ) R$ 24,50 

C) (   ) R$ 25,50 

D) (   ) R$ 25,40 

QUESTÃO 10. 

No sítio do avô de Paulo é produzido todos os meses 15 centenas de 

melancia, 7 dezenas de mamão e 3 milhares de laranja. É produzido todos 

os meses no sítio do avô de Paulo quantas frutas? 

                                                    

A) (   ) 11.500 frutas. 

B) (   ) 4.570 frutas. 

C) (   ) 3.220 frutas. 

D) (   ) 1.150 frutas.                      
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CIÊNCIAS (QUESTÕES 11 E 12) 

QUESTÃO 11. 

Estudamos sobre os microrganismos, sendo assim lembre-se dos estudos e marque a 

opção correta. 

São doenças causadas por bactérias: 

A) (   ) sarampo, gripe e resfriado 

B) (   ) Gripe, tosse e verminose 

C) (   ) Tétano, tuberculose e cólera 

D) (   ) Dengue, verminose, tétano 
 

QUESTÃO 12. 

Marque a alternativa que mostra a importância de tomar vacinas.  

A) (    ) As vacinas são importantes para prevenir certas doenças. 

B) (    ) As vacinas são importantes para fortalecer certas doenças. 

C) (    ) As vacinas são importantes para enfraquecer nosso organismo.  

D) (    ) As vacinas são importantes para curar certas doenças.  
 

GEOGRAFIA (QUESTÕES 13 E 14) 

QUESTÃO 13 

De acordo com os estudos sobre município responda: 

 

QUESTÃO 14  

Diante das atividades sobre as regiões, podemos afirmar que os estados que compõem 

a região sudeste são: 
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HISTÓRIA (QUESTÕES 15 E 16)  

QUESTÃO 15. 

Numere a segunda coluna de acordo com a primeira: 

 

Marque a opção que corresponde a sequência das suas respostas acima: 

A) (   ) 2, 3, 4, 5,1 

B) (   ) 3, 5, 4, 2, 1 

C) (   ) 4, 3, 5, 2, 1 

D) (   ) 3, 5, 4, 1, 2 
 

QUESTÃO 16. 

Com quem os europeus faziam comércio? 
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INGLÊS (QUESTÕES 17 e 18) 

QUESTÃO 17. 

Com base nos estudos realizados  nas aulas de Inglês, marque a opção correta. 

Qual a tradução de kitchen, bedroom, bathroom e living-room, respectivamente? 

 

 A) (  ) Sala de jantar, cozinha, quarto e garagem. 

 B) (  ) Cozinha, quarto, banheiro e sala de estar. 

C) (  ) Lavanderia, escritório, banheiro e cozinha. 

D) (  ) Cozinha, quarto, banheiro e sala de jantar. 

 

QUESTÃO 18 

 

Qual é a resposta da pergunta: What is your favorite color? 

(A) My favorite animal is dog. 

(B) Bye bye student. 

(C) My favorite color is yellow. 

(D) My name is Karen. 

 

 

ARTES (QUESTÃO 19)  

 

QUESTÃO 19 

 

O que é uma Releitura? 

A) (  ) Ação de interpretar novamente alguma coisa, acrescentando algo novo e original  

B) (  ) Quando colorimos algo ou alguma coisa 

C) (  ) São as cores contidas nos objetos 

D) (  ) Faz parte a altura e largura dos objetos, juntamente com suas cores 
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EDUCAÇÃO FISÍCA (QUESTÃO 20) 

QUESTÃO 20. 

MEMÓRIA BOA – QUAIS DOS MOVIMENTOS CITADOS ABAIXO, NÃO FIZEMOS 

AINDA, EM TODAS AS CAPS, JÁ MINISTRADAS? MARQUE A ALTERNATIVA 

CORRETA.   

A) (    ) Gingar, cantar, lutar; 

B) (    ) Imitar, dançar; 

C) (    ) Alongar, correr, saltar; 

D) (    ) NENHUMA DAS ALTERNATIVAS ACIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                  

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

ESCOLA MUNICIPAL PORTINHO 

CARTÃO RESPOSTA DO SIMULADO 2020 

O ALUNO DEVERÁ PINTAR SOMENTE UMA ALTERNATIVA 

   

EXEMPLO:  

ALUNO (A): ________________________________TURMA: _____________ 
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