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• Avaliação de Matemática 

1-Resolva os problemas: 

a) Uma caixa  tem 36 borrachas. Quantas borrachas terá em 6 caixas? 

Operação 

 

 

Resposta: _________________________________________________________________________ 

b) Ana possui 48 bombons. Quer repartir para suas 4 amigas. Quantos bombons cada uma irá receber? 

Operação 

 

 

Resposta: ____________________________________________________________________________ 

2- Cálculo mental: 

50+4+3= __________  200+50+20= __________  100+4+2=___________ 

9+6+8= ___________  300+80+10=__________  400+10+7= __________ 

800+70+20= _________ 900+40+30= ___________   30+40+6= ___________ 

600+10+10= _________ 

 

3- Escreva os números utilizando símbolos romanos: 

10= _______     50 - _______           83=________  21=__________ 70=__________ 

35=________       2=________           46=________        100=_________              162=_________ 

 

4- Resolva as operações: 

980+218= 

724+159= 

842-521= 

971-648= 

96x3= 



132x4= 

161x5= 

93 ÷3= 

84÷2= 

155÷5= 

5- Dos números: 

9-36-87-124-52-157-205—466 

• Quais são os pares=----------------------------------------------------- 

• Quais são os ímpares=--------------------------------------------------- 
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• Avaliação de Geografia 

1-Você mora na zona urbana ou na zona rural do município? 

Resposta: _____________________________________________________________________ 

2-Escreva o nome de dois produtos produzidos na zona rural que são vendidos na cidade. 

Resposta:_________________________________________________________________________ 

3-Assinale com um x a resposta correta: 

a) Quem governa o município de Água Doce? 

(   ) O povo 

(   ) O prefeito 

(   ) Os alunos 

b) O munícipio é formado por:  

(   ) Zona rural e urbana; 

(   ) Só zona urbana; 

(   ) Nenhuma das duas; 

4- Escreva 3 elementos que você vê na paisagem da: 

• Zona rural: 

• Zona urbana: 

5- Coloque V para verdadeiro e F para falso: 

a) (   ) O Brasil é um país dividido politicamente em 26 estados e o Distrito Federal; 

b) (   ) A população do Brasil é formada somente por pessoas brancas; 

c) (   ) Somos diferentes uns dos outros e devemos respeitar e conviver com todas essas diferenças; 

d) Os escravos eram trazidos da África e vendidos para trabalhar nas lavouras. 
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• Avaliação de Português 

 

1- Ler o texto e responder as perguntas:  

 

 

 

2- Forme outras palavras acrescentando as letras R e L após a primeira letra: 

a) Cima;                                               f) Buxa; 

b) Cama;            g) Pato; 

c) Caro;           h) Tato; 

d) Fauta;           i) Boto; 

e) Pano;           j) Cavo; 

 



3- Escreva duas palavras que rimem com:  

• Gente= 

• Plantar= 

• Balão= 

• Carrossel= 

• Pulando= 

 

4- Escreva três palavras com os seguintes dígrafos: 

• Nh= 

• Rr= 

• Qu= 

• Ss= 

• Ch= 

 

5- Utilize os seguintes adjetivos para completar as frases: 

• Estudioso – cuidadoso – medroso – bondoso – amoroso 

a) Quem tem bondade é-------------- 

b) Quem estuda é------------------- 

c) Quem tem medo é---------------  

d) Quem tem amor é------------------------ 

e) Quem tem cuidado é-------------- 
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• Avaliação de Ciências 

 

1- O que é uma mistura heterogênea? R: ___________________________________________________ 

 

2- O mundo passa por uma pandemia e as pessoas estão se protegendo desse vírus, qual é esse vírus? 

 

R: _______________________________________________________________________________ 

 

3-  Se eu quebrar um ovo e fritar, não posso mais obter o ovo cru novamente. Essa transformação e: 

*assinale com um X a resposta correta 

a)(   )reversível  

b)(   )irreversível 

        4- Coloque V (verdadeiro) e F (falso): 

a) (   ) As fezes dos animais domésticos não apresentam qualquer risco de contaminação para as pessoas; 

b) (   ) Ao lavar os pés é preciso secar bem entre os dedos para evitar o desenvolvimento de fungos; 

c) (   ) Algumas bactérias são importantes no processo do leite em queijo e iogurte. 

 

5-Cite o nome de dois animais que são: 

• Mamíferos( que mamam)=__________________________________________________ 

• Ovíparos( que botam ovo)=-_________________________________________________ 
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• Avaliação de História 

 

• Assinale com um X a resposta correta das questões 1 e 2 

 

1- O homem primitivo ou nômade dependia para viver da:  

a) (   ) Caça, pesca e coleta de frutas; 

b) (   ) Só de frutas; 

c) (   ) Só da pesca. 

2- Há mais ou menos 10 mil anos atrás, os seres humanos desenvolveram algumas das maiores invenções da 

história que são:  

a) (   ) Agricultura; 

b) (   ) Mineração e pesca; 

c) (   ) Aviação 

3- O que são fósseis? 

R: ____________________________________________________________________________________ 

 

4- O primeiro produto explorado pelos portugueses, foi uma árvore da cor vermelha, que originou o nome do 

nosso país. Qual o nome da árvore? 

R: ______________________________________________________________________________________ 

 

5- a) Durante o processo de colonização do Brasil a primeira atividade foi a produção de açúcar. Qual é a 

matéria prima para fazer o açúcar? 

 


