EMEIF “ SÃO JOÃO DA BOA VISTA”
4º ANO - AVALIAÇÃO DO 1º TRIMESTRE
ALUNO(A):_______________________________________________________ ANO:__________
LÍNGUA PORTUGUESA ( QUESTÕES DE 01 A 05)
QUESTÃO 01
Leia o texto abaixo.
ELA É SUPER
Conheça as habilidades da onça-pintada e saiba mais sobre esse felino.
Capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a onça
parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. Ela usa todas essas habilidades para
caçar e se proteger. Costuma ser mais ativa quando o sol se põe e pode caçar à noite, pois enxerga
bem no escuro e tem audição e olfato aguçados.
Como tem pernas curtas, ela não corre. Se esconde, segue a presa sem ser percebida e ataca saltando
de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do que a de felinos
maiores.
Revista Recreio. São Paulo: Abril, n.487, p.20, 9 de
jul. 2009.
Fragmento.
De acordo com esse texto, a onça-pintada usa suas
habilidades para:
A) aguçar o olfato.
B) caçar e se proteger.
C) enxergar no escuro.
D) ficar invisível.
QUESTÃO 02
O MACACO E A VELHA
Havia uma velha, muito velha, chamada Marocas. Ela possuía um lindo bananal. Mas a coitadinha
da velha comia poucas bananas, pois havia um macaco que lhe roubava todas.
Um dia, Marocas, cansada de ser roubada, teve uma ideia. Comprou no armazém vários quilos de
alcatrão e com ele fez um boneco. Colocou-o num grande tabuleiro e o levou para o meio do
bananal, pensando em dar uma lição no macaco.
Logo que Marocas voltou para casa, lá veio o macaco Simão de mansinho.
Quando avistou o boneco, zangou-se pensando que ele lhe roubava as bananas.
O macaco, muito zangado, deu-lhe uns sopapos, ficando com a mão grudada no alcatrão.
Deu-lhe um pontapé. Ficou preso no boneco também o seu pé. O macaco deu, então, uma cabeçada
e ficou todinho grudado.
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Marocas, saindo do barraco, pegou o chicote e surrou o macaco e só parou, quando Simão, dando
três pulos, desgrudou-se do alcatrão e fugiu. Certa manhã, Simão teve uma ideia para se vingar da
velha Marocas. Ele entrou numa pele de leão que encontrou na floresta.
Pulou o muro da cada da velha e escondeu-se no bananal.
Quando a velha apareceu, Simão soltou um urro terrível e deu-lhe um bote. A velha gritou e tentou
fugir, mas, naquele alvoroço, caiu bem no fundo do poço que havia no quintal.
O macaco, vendo o perigo que ela corria, ficou muito triste, pois queria assustá-la, mas não matá-la.
Saiu bem rápido de dentro da pele e, olhando em volta, subiu num pé de jamelão, pegou num galho
bem grosso e espichou bem o rabo até o fundo do poço.
Os gritos chamaram a atenção dos vizinhos que, chegando ao bananal, surpreenderam-se com a
cena.
O macaco fazendo força, trazendo Marocas dependurada no seu rabo. Depois desse dia, as coisas
mudaram, Marocas e o macaco ficaram amigos. Era uma beleza! Ela, em vez de pancadas, dava-lhe
bananas e doces.
CAPPELLI, Alba; DIAS, Dora. O macaco e a velha. Coleção Lua de
Papel. FTD. “Adaptado: Reforma ortográfica.
Onde Marocas colocou o boneco de alcatrão?
A) Em um armazém.
B) Em um poço.
C) No bananal.
D) No barraco.
QUESTÃO 03
Paixão Nacional
O futebol é sem dúvida alguma o esporte mais popular do planeta. Não há nenhum outro esporte
que esteja tão divulgado e que seja praticado da mesma maneira ao redor do mundo.
O futebol é praticado em todos os países, nos cinco continentes do globo.
No Brasil, os registros oficiais mostram que o futebol começou a ser praticado em 1894, no estado
de São Paulo, trazido por Charles Miller, que, ao retornar da Inglaterra, onde fora estudar, trouxe as
primeiras bolas, uniformes e chuteiras.
Em poucos anos, nasceu entre o povo brasileiro a paixão pela bola e a difusão do futebol ocorreu de
forma ampla. Inicialmente, esse esporte só era praticado por pessoas de classes mais abastadas, mas
a popularização rápida do futebol em várias regiões do país fez com que esse esporte começasse a
ser praticado pelas camadas mais pobres da população. Assim, o futebol começou a ser jogado de
forma aberta e espontânea em todas as localidades do Brasil.
O título desse texto “Paixão Nacional” está relacionado com:
A) esportes.
B) futebol.
C) estudo.
D) viagens.
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QUESTÃO 04
Diário de Aninha
Hoje acordei cedo, e meu dia foi muito agitado, então vou contar um pouco da minha rotina:
Acordei as 6:00 horas e tomei café com meus pais, logo após fui para a escola. Na volta almocei
com alguns colegas em minha casa, fizemos os deveres e sobrou tempo para as brincadeiras.
Mamãe, papai e o meu irmão Lucas chegaram as 7:00 horas da noite, jantamos juntos, vimos
um programa legal na TV, agora estou escrevendo no meu diário, ao terminar vou colocar o pijama
e irei dormir.
Boa noite querido diário!
Aninha
(A) Carta.
(B) Conto de Suspense.
(C) Relatos de Memórias.
(D) Diário.
QUESTÃO 05
– De acordo com a leitura do texto, responda:

No texto, o assunto principal é:
(A) Festa de casamento.
(B) Festa de bodas de ouro.
(C ) Festa de aniversário
(D) Festa da grande alegria.
MATEMÁTICA ( QUESTÃO DE 06 A 10):
QUESTÃO 06
Um número tem 8 centenas, 1 dezena e 9 unidades. O número composto é:
(A) 319.
(B) 831.
(C) 819.
(D) 9 138.
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QUESTÃO 07
Henrique ficou de férias por 6 semanas.
Ao todo, quantos dias Henrique ficou de férias?
A) 6
B) 10
C) 42
D) 60
QUESTÃO 08
Marcos ganhou uma nota de R$ 50,00 de seu pai. Ele usou essa nota para comprar um brinquedo
que custava R$ 35,30. Nessa compra, quanto Marcos recebeu de troco?
A) R$ 15,70
B) R$ 15,00
C) R$ 14,70
D) R$ 14,00
QUESTÃO 09
Observe a tabela abaixo:
PRODUTOS
PREÇO
CORNETA
R$ 3,50
BONÉ
R$ 8,50
CHAVEIRO
R$ 2,00
Fátima foi a uma loja e comprou uma corneta e um boné. Quantos ela gastou?
(A) R$ 12,00.
(B) R$ 13,00.
(C) R$ 13,50.
(D) R$ 14,00.
QUESTÃO 10
Samuel é dono de uma lanchonete. Ele vendeu em uma semana 260 bombons. 84 eram de morango,
72 de abacaxi e o restante de coco. Quantos desses bombons eram de coco?
A) 156
B) 124
C) 114
D) 104
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EDUCAÇÃO FÍSICA (QUESTÕES 11 E 12)
QUESTÃO 11
A Amarelinha auxilia no desenvolvimento da criança, marque a alternativa abaixo que cita
um desses:
A- Velocidade.
B- Resistência.
C- Sequência numérica.
D- Todas alternativas erradas.
QUESTÃO 12
Qual das habilidades abaixo que o jogo de boliche trabalha:
A- Atenção.
B- Equilíbrio.
C- Noção de direção.
D- Todas alternativas estão erradas.

CIÊNCIAS ( QUESTÕES 13 A 15)
QUESTÃO 13
Como podem ser classificadas as misturas:
a) ( ) Líquido, gasoso, sólido.
b) ( ) reversível e irreversível.
c) ( ) Homogêneas e heterogêneas.
d) ( ) Homogênea e gasoso.
QUESTÃO 14
O que é mistura?
a) ( ) Homogêneas e Heterogêneas.
b) ( ) Líquido, sólido e gasoso.
c) ( ) Reversível e irreversível.
d) ( ) Reversível e homogênea
QUESTÃO 15
Podemos encontrar a água em três estados, quais são eles:
a) ( ) Gasoso, heterogênea, liquido.
b) ( ) Homogênea, reversível, sólido.
c) ( ) Sólido, líquido, gasoso.
d) ( ) Sólido, líquido, homogênea.
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QUESTÃO 16
GEOGRAFIA (QUESTÕES 16 E 17)
QUESTÃO 16
Na regionalização geoeconômica, alguns estados fazem parte de mais de uma região. São
esses:
a) ( ) Mato Grosso do Sul, Piauí, Minas Gerais, Bahia;
b) ( ) São Paulo, Bahia, Pará, Goiás;
c) ( ) Pará, Tocantins, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Maranhão;
d) ( ) Bahia, Maranhão, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso.
QUESTÃO 17
Quais são as três regiões geoeconômicas do Brasil, proposta pelo geógrafo Pedro Pinchas
Geiger?
a) ( ) Nordeste, Centro-Oeste, Sul
b) ( ) Norte, Sul e Sudeste.
c) ( ) Centro-Oeste, Nordeste e Amazônia
d) ( ) Centro-sul, Nordeste e Amazônia
HISTÓRIA ( QUESTÕES 18 E 19)
Leia o poema:
ERRO DE PORTUGUÊS
QUANDO O PORTUGUÊS CHEGOU
DEBAIXO DUMA BRUTA CHUVA
VESTIU O ÍNDIO
QUE PENA!
FOSSE UMA MANHÃ DE SOL
O ÍNDIO TINHA DESPIDO
O PORTUGUÊS
(Oswald de Andrade)
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QUESTÃO 18
Os versos descrevem um momento histórico ligado a:
a) ( ) Expansão marítima europeia
b) ( ) Revolução industrial inglesa
c) ( ) Crise do antigo regime
d) ( ) Guerra dos cem anos
QUESTÃO 19
O caminho das Índias era difícil e os portugueses passaram a procurar outro caminho através
do:
a) ( ) Rio
b) ( ) Mar
c) ( ) Terra
d) ( ) Asfalto
ARTES
QUESTÃO 20
Temos vários elementos visuais. Qual deles indica uma posição no espaço e constrói a imagem
e funciona como referência no espaço visual por ter um grande poder de atração para a visão
humana.
a) ( ) A forma
b) ( ) A linha
c) ( ) O ponto
d) ( ) A textura
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