
EMEIF “ SÃO JOÃO DA BOA VISTA”
5º ANO - AVALIAÇÃO DO 1º TRIMESTRE

ALUNO(A):_______________________________________________________ ANO:__________

LÍNGUA PORTUGUESA ( QUESTÕES DE 01 A 05)

QUESTÃO 01

Um cardápio variado

Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de
alimentos. Veja só: O serra pau tem esse nome porque se alimenta de madeira.
Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua preferência por excrementos, enquanto outra tem
hábitos mais “refinados”, pois só come pétalas de flores.
O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão; o bicudo come a flor antes dela abrir-
se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo a planta.
A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações.
Ela chega a comer cerca de 20 pulgões por dia.
Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para
devorar os livros. Nesse caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando o
maior estrago.

Fonte: Adaptado de Globo Ciência: Ano 2, nº. 20.

O besouro que prejudica a agricultura é o:
A) Serra pau.
B) Bicudo.
C) Joaninha.
D) Rola-bosta.

QUESTÃO 02

Balões e dirigíveis

Em 1670,  o  padre italiano Francisco Lana idealizou o projeto de um “veleiro aéreo”,  que não
chegou a ser construído. Mas, em 5 de agosto de 1709, em Lisboa, o padre brasileiro Bartolomeu
de Gusmão realizava sua primeira tentativa de fazer voar um balão. Após algumas experiências
malogradas, ele conseguiu fazer seu aeróstato elevar-se no ar. (A palavra aeróstato vem do grego
era = ar e statós = parado, suspenso: ou seja, “suspenso no ar”.)
Já em 1782, Joseph Montgolfier, um francês fabricante de papel, descansava diante da lareira de
sua casa, vendo como subiam a fumaça e o ar quente. Ele teve um estalo na cabeça e fez um balão
de papel de seda, levando sua abertura pouco acima das chamas.
Logo o balão se inflou de ar quente e… subiu até o teto.

Biblioteca do escoteiro-mirim, São Paulo: Nova Cultural, 1985, p. 40.
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Segundo esse texto, Joseph Montgolfier fez um
A) aeróstato.
B) balão.
C) dirigível.
D) veleiro.

QUESTÃO 03

O colecionador de borboletas

Era uma vez um homem que morava numa torre muito alta, no meio de uma floresta, longe de
qualquer outra casa.
Da sua torre, em dias muito claros, ele podia avistar a cidade vizinha, cheia de casas e pessoas.
Se olhasse para baixo, podia ver as copas das árvores... Mas ele nunca pensava em árvores, nem em
pessoas. Seu pensamento estava sempre voltado para uma só coisa… borboletas.
Sempre à  procura de novos espécimes,  a única coisa que o interessava era apanhar sua rede e
aventurar-se no coração do bosque solitário.

TESTA, Fúlvio. O colecionador de borboletas. São Paulo:
Melhoramentos, 1978. Fragmento.

O homem morava:

A) na cidade.
B) na fazenda.
C) na floresta.
D) no parque.

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.
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QUESTÃO 05
Leia e depois responda:

Uma linda história de um jardim onde tudo era dividido em canteiros de flores da mesma
cor, sendo que em cada canteiro moravam famílias de borboletas da mesma cor das flores. Elas não
podiam se misturar. Um dia o Romeu que era uma borboletinha criança e estava muito triste por não
poder conhecer lugares diferentes, encontrou o amigo ventinho que o levou para passear no canteiro
amarelo e ele conheceu a borboletinha Julieta. Os dois ficaram amigos e o ventinho os levou para
muitos lugares divertidos e coloridos, só que eles acabaram se perdendo, e seus pais, depois de
muito relutarem resolvem sair de seus próprios canteiros e se unir para encontrar os filhos. Graças
ao Romeu e Julieta as barreiras se quebraram e todas as borboletas passaram a viver juntas, e na
primavera seguinte as flores nasceram todas misturadas e o jardim se transformou num maravilhoso
arco-íris.

Editora Richmond
 Quem conta a história é o (a) :

(A) Personagem.
(B) Acontecimento.
(C) Narrador.
(D) Borboleta.

MATEMÁTICA ( QUESTÃO DE 06 A 10):

QUESTÃO 06
Uma caixa contém 16 tomates. Quantos tomates terão em 5 caixas?

A) 11
B) 21
C) 80
D) 96

QUESTÃO 07

Veja o número abaixo.

      4 510

Uma das decomposições desse número é?

A) 4 000 + 500 + 100
B) 4 000 + 500 + 10
C) 4 000 + 50 + 10
D) 4 000 + 50 + 1
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QUESTÃO 08
Veja a conta abaixo.

    1 672 + 395

Qual é o resultado dessa operação?
A) 1 647
B) 2 467
C) 2 067
D) 648 

QUESTÃO 09

Laura comprou uma moto em 9 prestações de R$ 1.014,00 mais R$ 1.500,00 de entrada. Qual o 
preço da moto?
A) 10.126
B) 10.678
C) 9.840
D) 10.400

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

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.
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CIÊNCIAS ( QUESTÕES DE 13 A 15)

QUESTÃO 13
RESPONDA

 Na história Os três porquinhos, o primeiro porquinho construiu sua casa de palha, o segundo
porquinho construiu sua casa de madeira, o terceiro porquinho construiu sua casa de tijolos.

 a) Qual casa apresenta maior resistência aos impactos? 
b) Qual casa apresenta menor resistência aos impactos? 
c) O tipo de material utilizado para a construção de uma casa influencia na durabilidade dela? Por
quê? 
d) Quais materiais  você considera os mais adequados para a  construção de uma casa com boa
durabilidade

QUESTÃO 14

 O que são materiais naturais:
a) (   ) Plásticos e algodão
b) (   ) couro e seda
c) (   ) vidro e papel
d) (   ) Algodão e vidro

QUESTÃO 15
3 – O ciclo da água na natureza é formado pelos seguintes elementos:
a) (   ) Nuvens, cristais de gelo, neblina.
b) (   ) Chuva, neblina, nuvens.
c) (   ) vapor de água, névoa, neblina.
d) (   ) Toda água existente no planeta.

GEOGRAFIA ( QUESTÕES 16 E 17)

QUESTÃO 16

 O principal paralelo da terra é a linha do:
a) (   ) Do hemisfério 
b) (   ) Do brasil
c) (   ) Do círculo polar
d) (   ) Do equador
QUESTÃO 17
O meridiano do meio, cortando a terra em sentido vertical
é chamado de:
a) (   ) Meridiano greenwich
b) (   ) Circulo polar antártico 
c) (   ) tropico de capricórnio 
d) (   ) Hemisfério sul
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HISTÓRIA ( QUESTÕES 18 E 19)

QUESTÃO 18

Comércio é a atividade econômica de troca, compra ou venda de produtos que se chamam:

a) (   ) Comerciários
b) (   ) Negociantes
c) (   ) Mercadorias
d) (   ) Comerciantes

QUESTÃO 19

Podemos afirmar que do aparecimento do homem até cerca de 10 mil a.c. Nessa época, o 
homem era nômade e um predador da natureza que vivia da caça, da pesca e da coleta de 
frutos. Que período era esse:

a) (   ) Idade dos metais
b) (   ) Neolítico ou pedra polida
c) (   ) Período paleolítico ou da pedra lascada
d) (   ) Período da pré-história

ARTE

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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