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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 – DE 01 A 05 
 

QUESTÃO 01 
Leia o trecho do livro Chapeuzinho Amarelo de 
Chico Buarque de Hollanda e assinale a 
alternativa correta. 
 

Chapeuzinho Amarelo  

  “Era a Chapeuzinho Amarelo. Amarelada 
de medo. 

  Tinha medo de tudo, aquela Chapeuzinho. 
Já não ria. 

   Em festa, não aparecia. Não subia 
escada, nem descia. 

   Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia 
conto de fada, e estremecia. Não brincava 
mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo 
de trovão. 

   Minhoca, pra ela, era cobra. E nunca 
apanhava sol, porque tinha medo de sombra. 

   Não ia pra fora pra não se sujar. Não 
tomava banho pra não descolar. Não falava 
nada pra não engasgar. Não ficava em pé com 
medo de cair. 

  Então vivia parada, deitada, mas sem 
dormir, com medo de pesadelo. Era a 
chapeuzinho amarelo... 

  E de todos os medos que tinha, o medo 
mais que medonho era o medo do tal do 
LOBO.” 
HOLLANDA, Chico Buarque de. In: Literatura comentada. São Paulo: Abril 
Cultural, 1980. 

O texto acima, relata uma menina que: 
a) Brincava de amarelinha. 
b) Gostava de festa.  
c) Subia e descia escadas.   
d) Tinha medo de tudo. 
 

QUESTÃO 02 
O texto é composto por: 
a) 7 parágrafos. 
b) 6 parágrafos. 
c) 8 parágrafos. 
d) 5 parágrafos. 
 
QUESTÃO 03 
Com a expressão “Minhoca para ela era 
cobra” o autor quis dizer que Chapeuzinho 
amarelo era: 

a) Corajosa. 
b) Tímida.  
c)  Medrosa. 
d) Preguiçosa.  
 

QUESTÃO 04 

De acordo com o texto Chapeuzinho Amarelo 
tem medo de: 
a) Trovão, minhoca, pesadelo. 
b) Minhoca, cobra. 
c) Engasgar, descolar e cair.  
d) Todas as   alternativas.  
 

QUESTÃO 05 
Chapeuzinho Amarelo “ouvia conto de fada 
e estremecia”. A palavra estremecia indica 
que Chapeuzinho amarelo: 
a) Ficava resfriada com a história. 
b) Não dormia para não ter pesadelo. 

c) Tremia de medo com a história.  
d) Não ficava em pé com medo de cair. 
 
MATEMÁTICA – QUESTÕES DE 06 A 10 
Observe o anúncio e responda as questões 06, 07 e 08: 

QUESTÃO 06 
Se eu comprar uma camiseta, um mini systen 
e um relógio, quanto devo pagar? 
a)  578,49              
b)  857,49                  
c)  718,49                 
d)  624,49 

 
QUESTÃO 07 
Se eu tiver R$ 500,00 e comprar um tênis, 
qual valor receberei de troco: 
a) 250,50                  
b) 142,50               
c) 250, 49              
d) 178,50 
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QUESTÃO 08 
Se eu comprar quatro camisas para meu irmão 
e duas para meu pai, qual será o valor da 
minha compra:                
a) 459,50               
b) 410,50              
c) 417,00 
d) 418,50 

 
QUESTÃO 09 

 

 

 

 

 

A Geometria está presente nos ambientes em 

que vivemos, acompanha o homem desde a 

antiguidade. Um exemplo muito conhecido é a 

bandeira nacional. Qual das formas 

geométricas listadas abaixo não é encontrada 

na bandeira nacional? 

a) Retângulo. 

b) Losango. 

c) Triângulo.  

d) Círculo.  

QUESTÃO 10 
Agora observe as   diferentes figuras que 

podemos ver nos ambientes que vivemos, 

como mostra o desenho abaixo: 

Essas figuras têm em comum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) O mesmo tamanho.  

b) O mesmo número de lados.  

c) A forma de quadrado. 

d) A forma de retângulo. 

 
CIÊNCIAS – QUESTÕES DE 11 A 12 
QUESTÃO 11 

Bactérias e fungos são responsáveis pelo 
processo conhecido por decomposição, em 
que a matéria orgânica de seres vivos é 
absorvida, e sais e outros elementos liberados, 
essencial para a manutenção da vida no nosso 
planeta. De acordo com essa informação, o 
que é Decomposição da Matéria Orgânica? 
 

a) É um processo realizado por fungos e 

bactérias que promove a degradação da 

matéria orgânica e a liberação de nutrientes ao 

meio. 

b) Tem início nos organismos produtores, 

passa para os consumidores e finaliza com os 

organismos decompositores. 

c)  Se a decomposição não acontecesse, a 

Terra seria repleta de cadáveres de várias 

espécies. 

d) É o processo em que as plantas fabricam 

seu alimento. 

QUESTÃO 12 

Em uma cadeia alimentar, os decompositores 
garantem a ciclagem de nutrientes. Assinale os 
organismos que atuam na decomposição em 
um ecossistema: 

a) Bactérias e protozoários. 
b) Bactérias e fungos. 
c) Fungos e protozoários. 
d) Fungos e vírus. 

HISTÓRIA – QUESTÕES 13 E 14 
QUESTÃO 13 

 Desde a antiguidade, os seres humanos 
desenvolvem habilidades e técnicas para sua 
sobrevivência e bem estar. Os meios de 
transporte são fundamentais para melhoria da 
qualidade de vida, transportando pessoas e 
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diversos tipos de carga, como alimentos, 
matéria prima, produtos, medicamento etc. 
Para que servem os meios de transporte? 

a) Transportar pessoas. 
b) Transportar mercadorias.          
c)  Conhecer lugares de longa distância. 
d) Todas as alternativas. 

                                           
QUESTÃO 14 

Existem regras e sinais que organizam o 
trânsito. Entre outros sinais estão: 

a) Placas de trânsito. 

b) O semáforo. 

c) Faixas de pedestres.  

d) Todas as alternativas.  

 
GEOGRAFIA – QUESTÕES 15 E 16 
QUESTÃO 15 

As paisagens podem ser classificadas como, 
paisagem natural, que se refere aos aspectos 
naturais do ambiente e paisagem antrópica, 
onde há ação realizada pelo homem.  
Podemos citar como paisagem natural: 
 

a) Parques, ruas e calçadas. 
b) Rios, mares, montanhas e florestas. 
c) Prédios e pontes. 
d) Usinas Hidrelétricas. 
 
QUESTÃO 16 

Paisagem antrópica é aquela que sofreu 
modificações realizadas pelo homem. 
Podemos citar como exemplo de paisagem 
antrópica: 
a) Rios com águas limpas. 

b) Florestas bem conservadas. 

c) Grandes áreas desmatadas para 

construções. 

d) Mares sem poluição. 

 

INGLÊS QUESTÕES  17 E 18 

QUESTÃO 17 

Marque a tradução da frase abaixo: 

I like to play football. 

a) Eu gosto de andar de bicicleta. 

b)  Eu gosto de jogar vôlei. 

c) Eu gosto de jogar handebol. 

d) Eu gosto de jogar futebol. 
 

QUESTÃO 18 

Observe na figura, os elementos que indicam 
os esportes em que as crianças se inscrevem 
para a competição escolar.  

a) Skateboard, swim, roller-skate, play soccer. 
b) Play baseball, swim, play tennis, play 
checkers. 
c) Play basketball, play soccer, skateboard, 

swim. 

d) Play soccer, play baseball, play checkers, 

dance. 
 

 

ARTE QUESTÃO   19 

QUESTÃO 19 

 

Qual o método está sendo representado no 
desenho abaixo? 

a) Pintura com tinta. 

b) Recorte e colagem. 

c) Pontilhismo. 

d) Pintura com lápis. 
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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.  

Recreação é um nome que indica algo que é próprio para os momentos livres, uma pausa no 
trabalho para descansar e aliviar o estresse. Qual opção abaixo é considerada um Jogo 
Recreativo? 

a) Atletismo 
b) Amarelinha 
c) Futebol de Campo 
d) Voleibol 
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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? ______________   

 

 

 


