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NOME DA ESCOLA: E.M.E.I.F “SÃO JOÃO DA BOA VISTA” 
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SÉRIE/TURMA: 3º ANO                                                          

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

1- Leia o texto e responda: 

O texto é? 

(a) Uma tirinha 

(b) Um cartaz 

(c) Um bilhete 

(d) Uma carta 

 

 

 

2- Observe os quadrinhos abaixo e marque X na resposta correta. 

 
(a) Cebolinha está sentindo dor. 

(b) Cebolinha está alegre. 

(c) Cebolinha está triste. 

(d) Cebolinha está com raiva. 

 

3- Leia com atenção e marque somente apenas a resposta correta: 
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O assunto principal desse texto é: 

(a) Festa de aniversário. 

(b) Festa de 15 anos. 

(c) Festa de batizado. 

(d) Festa de casamento. 

 

4- A finalidade da lista de compras é indicar: 

 

(a) Os produtos necessários a serem comprados. 

(b) Os produtos que constam na dispensa da casa. 

(c) Os gastos excessivos com compras de supermercados. 

(d) Os artigos que são mais usados na alimentação de uma família. 

 

5- Leia o texto com atenção e depois responda: 

 
 

Qual o nome do cachorrinho que aparece no texto: 

 

(a) Vando. 

(b) Bento. 

(c) Pingo 

(d) Serpente. 
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MATEMÁTICA 

1- Nathan tem 244 abacaxis e deu 142 para Maria Gabriela. Com quantos abacaxis 

Nathan ainda ficou? 

(a) 102 

(b) 386 

(c) 385 

(d) 106 

 

 

2- Em um jardim havia 36 margaridas e 84 rosas. Ao todo há quantas flores nesse 

jardim? 

 

(a) 22 

(b) 48 

(c) 220 

(d) 120 

 

3- Observe e depois responda. 

 
Em qual posição ocupa a mulher com a sombrinha: 

 

(a) primeira 

(b) segunda 

(c) terceira 

(d) sexta 
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4- Qual a medida do apontador: 

 
(a) 2 cm 

(b) 3 cm 

(c) 4 cm 

(d) 5 cm 

 

5- Observe a imagem a seguir. 

 
 

Na folhinha de calendário destacado acima, está marcado um feriado nacional. Em que 

dia da semana vai cair esse feriado? 

(a) Domingo 

(b) Segunda-feira 

(c) Terça-feira 

(d) Quinta-feira 
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CIÊNCIAS 

 

1- Observe a imagem e depois responda. 

 

A fonte de luz representada na imagem  

Ao lado é: 

 

(a) ocular 

(b) artificial 

(c) noturna 

(d) natural 

                                                                     

2- Os Materiais transparentes: 

 

(a) Deixam a luz passar. 

(b) Deixam passar a maior parte da luz. 

(c) Não deixam a luz passar. 

(d) A luz só é vista durante a noite. 

 

3- O animal que possui escama é: 

 

(a) Galinha 

(b) Grilo 

(c) Peixe 

(d) Pato 

 

4- Quais desses animais vivem na água e na terra: 

 

(a) Vaca 

(b) Sapo 

(c) Cachorro 

(d) Gato 

 

5- Os Materiais opacos: 

 

(a) Deixam a luz passar. 

(b) Deixam passar a maior parte da luz. 

(c) Não deixam a luz passar. 

(d) A luz só é vista durante a noite. 
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                                    ARTE 

 

 

1- O que é melodia: 

 

(a) Uma sobreposição de notas.  

(b) É ficar em silêncio. 

(c) É a voz principal do som, é aquilo que pode ser cantado. 

(d) É a marcação do tempo de uma música.  

 

2- As cores quentes são associadas ao: 

 

(a) Sol e fogo. 

(b) Gelo e neve. 

(c) Cubo e quadrado. 

(d) Fogo e gelo. 

 

3- As cores frias são associadas ao: 

 

(a) Sol e fogo. 

(b) Gelo e céu. 

(c) Cubo e quadrado. 

(d) Fogo e gelo. 

 

4- É exemplo de cores frias: 

 

(a)  Azul e amarelo. 

(b) Vermelho e verde. 

(c) Amarelo e vermelho. 

(d) Azul e verde. 

 

5- O que é Ritmo: 

 

(a) Uma sobreposição de notas  

(b) É ficar em silêncio. 

(c) É a voz principal do som, é aquilo que pode ser cantado 

(d) É a marcação do tempo de uma música.  

 

 

                            

 

 

 

https://www.descomplicandoamusica.com/notas-musicais/
https://www.descomplicandoamusica.com/notas-musicais/
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SIMULADO HISTÓRIA GEOGRAFIA  3º ANO  

 

1- O bairro é uma parte da cidade e todo tem um nome e uma história. Quando um bairro 
possui muitos estabelecimentos onde se compra e venda de mercadorias são 
classificados por bairros: 

A (    ) residenciais         B (   ) veraneios               C (    ) rurais                    D(   ) comerciais    

 

2- Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. Quando uma cidade é 
construída é feita uma mudança na paisagem que havia no local. Podemos chamar essa 
paisagem de: 

A (   )  Natural               B (   ) artificial               C (   )  humanizada           D (    ) construídas 

  

3- Que tipos de paisagem os rios os lagos e as florestas compõem?  

A (    )  modificada      B (   ) desenhada                  C (    ) montada              D (   ) natural  

 

4-  A ação dos elementos da natureza também transforma as paisagens. Assim como a 
ação das águas, das chuvas, outros elementos da natureza também modificam as 
paisagens. As ondas do mar provocam desgastes das rochas que estão à beira-mar 
formando imensos paredões. Esses paredões são chamados de: 

A (    ) rochedos         B (    ) falésias                 C (    ) deslizamentos        D (    ) ventanias  

 

5-  As paisagens não são transformadas apenas pela ação de elementos da natureza. 

Em muitas delas as mudanças ocorridas são realizadas pelos seres humanos. Você 

sabia que muitas atividades econômicas que o ser humano desenvolve são responsáveis 

por grande parte dos problemas ambientais de que temos notícias atualmente?  Esses 

problemas acontecem tanto na cidade quanto no campo. Os gases tóxicos liberados no 

ambiente que causam poluição do ar e prejudicam a saúde das pessoas e produzido por: 

A(    ) agricultores     B (     ) pescadores              C (    ) Indústrias             D (     ) tecnologia  
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6- Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil, no começo havia muitos índios 

livres vivendo nas florestas, hoje eles são um número bem reduzido. Os índios vivem em 

grupos chamados: 

A (    ) ocas                  B (    ) tribos                  C (    ) vilas                    D (     ) comunidades  

 

7- Estudar a vida dos povos africanos no Brasil é importante para entendermos como 

eles contribuíram para formação da cultura brasileira. As tradições que vieram da África 

deram aos brasileiros um jeito particular de ser, na beleza, religião, arte e culinária. Qual 

desses pratos é de origem africana? 

A (   ) Hamburguer        B (   ) esfiha           C (    ) moqueca capixaba       D (     ) feijoada  

 

8- Há cerca de 180 anos o governo brasileiro começou a incentivar a vinda de outros 

povos para o Brasil oferecendo terra, trabalho, esses povos também são chamados de 

imigrantes. Os imigrantes também contribuíram para formação da nossa cultura, 

deixando nossa culinária ainda mais diversificada, a pizza e o macarrão são pratos 

típicos de quais imigrantes? 

 

A (   ) africanos           B (    )  italianos             C (    )  paulistas               D (     ) japoneses  

 

9- Ainda hoje muitos estrangeiros elegem o Brasil como o melhor lugar para se viver. 

Pela alegria do nosso povo e por ter uma culinária diversificada, os sushis e sashimis 

são de origem: 

 

A (    ) japonesa       B (      ) inglesa                C (    ) mineira                    D (     ) chilena                      

 

10- Em todas as cidades   há lugares considerados importantes para sua história um 

prédio, um objeto uma praça. Esse lugar recebe o nome de: 

 

A (   ) patrimônio cultural                                               B(    ) marco histórico  

C (   )  avenida                                                              D (   )  parque de diversões                                                             
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ESCOLA SÃO JOÃO DA BOA VISTA 
NOME DO ALUNO: 

TURMA: 3° ANO 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

ATIVIDADE EXTRA (LÚDICA) 

 EXERCÍCIO:   

 

 

Um homem bateu em minha 

Porta e eu abri. 

Senhora e senhores, 

Ponha a mão no chão. 

Senhoras e senhores, 

Pulem com o pé só. 

Senhoras e senhores, 

Dê uma rodadinha,  

E vá para o olho da rua. 

 

1) De qual brincadeira se refere a música acima?  

 


