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Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa 

Leia com atenção o texto a seguir e responda as questôes de 1 a 5. 

 
Um Alarme bom pra cachorro 

 
Uma cachorra vira-lata evitou a fuga de 118 presos de uma delegacia em São Paulo. A 

cachorra, que atende pelo nome de Xuxa, é o bicho de estimação dos policiais da delegacia. 

Quando viu um preso tentando escapar por um buraco, Xuxa começou a latir e a morder os 
braços do preso fujão. O barulho da cadela chamou atenção dos policiais, que foram ver o que 

estava acontecendo. Resultado: Xuxa evitou a fuga dos presos e se tornou a heroína da 
delegacia. A fuga estava sendo planejada pelos presos há um mês. Eles cavaram um túnel que 
saia da cela e ia até o lado de fora da delegacia.  

(Revista Zá. São Paulo: Pinus, ano 3, n. 23, jul.1998) 

 

1) O texto “Um alarme bom pra cachorro” é um texto de uma notícia informativa.   
Ela foi retirada de um material impresso. De que material se trata? 

__________________________________________________________________________     
__________________________________________________________________________ 

 
2) Por quem a fuga dos presos foi impedida? 
__________________________________________________________________________     

__________________________________________________________________________ 
 

3) Como você viu, o texto informa um acontecimento que as pessoas se interessam em saber. 
Marque a alternativa que se refere às características de texto desse gênero. 

 

a) Começam com a expressão “Era Uma vez...” 
b) Relatam um fato do interesse das pessoas. 

c) É escrito somente para causar humor. 
d) Narram histórias imaginarias. 

 
4) Onde o fato aconteceu: 

 

a) Em um presídio de segurança máxima. 
b) Em um presídio de segurança Federal. 

c) Em uma delegacia em São Paulo. 
d) Em uma delegacia de Cuiabá. 

 

5) Na frase: A fuga estava sendo planejada pelos presos há um mês. Isso quer dizer que: 
 

a) Os presos planejavam fugir naquele dia. 
b) Os presos já planejavam fugir há pelo menos trinta dias atrás. 
c) Os presos combinaram fugir no final da semana. 

d) Os presos planejaram fugir pelos fundos da delegacia. 
 

6) Coloque as palavras retiradas do texto nas colunas corretas: 
 

cachorra   fujão policiais chamou heroína cavaram 

 

substantivo adjetivo(qualidade) verbo 

 

 

  

 

 

  

 

 



Quando a gente ____________da biblioteca, a professora  _ silêncio, 
mas a turma não _  _. 

7) Verbos são palavras que indicam ação, estado e fenômeno da natureza. Marque as 
alternativas corretas. Assinale a alternativa em que as formas verbais são adequadas para 

preencher os espaços vazios. 

 
a) saíram – pediu – obedeceram.                b) saímos – pediu – obedeceram. 

c) saiu – pediu – obedeceu.                        d) saímos – pediram – obedeceu. 
 

8) Complete as frases com uma das alternativas utilizando o verbo precisar. 

 
A sequência correta é: 

 
a) precisamos, precisa, precisam. 
b) precisam, precisamos, precisa. 

c) precisam, precisa, precisamos. 
d) precisamos, precisam 

 
9) Produção de Texto: Observe a sequência da ilustração abaixo e escreva um texto 

narrativo. Lembre-se: de iniciar seu texto com letra maiúscula, com parágrafo e 

que seu texto deverá ter começo, meio e fim, além de um título. 
JUQUINHA E O FINAL DE SEMANA NA CASA DA VOVÓ 

____________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

1. As plantas  de água. 
2. Nos  de ar. 

3. O pássaro  da árvore. 



         Avaliação Diagnóstica de Matemática 

Resolva as situações-problema de 1 a 5 envolvendo as quatro operações. Faça os cálculos na 

avaliação: 

1) Em uma garagem, estão estacionados carros em 8 fileiras. Em cada fileira há 12 carros. 
Quantos carros há nesta garagem? 

 
a) 20                    c) 36               

b) 72                    d) 96 
 

 

2) Os moradores do bairro Vera Cruz arrecadaram para algumas famílias 6.290 cestas 
básicas, que serão distribuídas em duas semanas. Na primeira semana, foram distribuídas    

3.178 cestas. Quantas cestas ficaram para ser distribuídas na segunda semana? 
 

a) 3.012                c) 3.112   

b) 3.122       d) 3.128 
 

 
3) Em uma viagem, um caminhão transporta 2.250 tijolos. Quantos tijolos transportará em 
3 viagens, levando sempre essa quantidade? 

 
a) 7.550               c)7.750    

b) 6.750               d) 8.785 
 

4) Cecília comprou um televisor por R$ 4.200,00. Pagou em 8 prestações mensais iguais. 

Qual foi o valor de cada prestação? 
 

a) R$ 521,00         c) R$ 522,00     
b) R$ 1.525,00      d) R$ 525,00 

 

5) Uma empresa vai distribuir 210 brindes entre seus 14 funcionários. Quantos 
brindes ganhará cada funcionário? 

 
a) 15                    c) 21    

b) 14                    d) 51 
 

6) Vamos interpretar a tabela e responder. 
A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais 
gostavam. Cada criança podia votar em um só tipo de filme. A tabela seguinte mostra o 

resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos. 
 

Tipo de filme      Número de votos 

Meninas Meninos 

Aventura 6 10 

Comédia 7 2 

  Desenho animado 5 5 

Terror 2 4 

 
a) Qual o tipo de filme preferido pelos meninos? 

( ) Aventura ( ) Comédia (  ) Desenho animado (  ) Terror 
 

b) Qual é o tipo de filme que as meninas menos gostam? 

( ) Aventura ( ) Comédia (  ) Desenho animado (  ) Terror 



7) Calcule o perímetro das figuras abaixo. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

8) Resolva a situação-problema sobre grandezas e medidas: 
 

a) Uma caneca tem capacidade para 250ml de água. Qual o número máximo de canecas    
cheias que cabem em uma jarra de 2 litros? 

 

a) 2 canecas        b) 3 canecas   
c) 7 canecas        d) 8 canecas 

 
 

         Fração significa parte de um todo (inteiro) que foi dividido em partes iguais.  
 

9) Pinte de acordo com as frações registradas ao lado de cada figura: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

10) Escreva a fração que representa a parte colorida de cada figura: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



Avaliação Diagnóstica de Ciências 

1) Leia o trecho abaixo e responda: 

Atualmente, o lixo é problema mundial. Todos os dias acumulamos toneladas de lixo que 

são levados para aterros sanitários, mas o problema é que o planeta já não suporta esta 
quantidade de detritos e além disto muitos materiais levam muito tempo para se 
decomporem. Uma solução para esse problema é o desenvolvimento sustentável. 

Sustentabilidade é o desenvolvimento econômico e material sem agredir o meio 
ambiente, usando os recursos naturais de forma inteligente para que eles se mantenham no 

futuro. Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir o desenvolvimento 
sustentável.  
Fonte: https://salto.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/4%C2%BA-ANO-CI%C3%8ANCIAS-1.pdf 

 
a) O que é sustentabilidade? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

b) Quais são os benefícios da reciclagem? Cite três exemplos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 
Leia o texto abaixo e responda a questão 2. 

A Coleta Seletiva é um sistema de recolhimento de certos tipos de materiais que podem 

ser reutilizados ou reciclados. Tal exercício deve ser desenvolvido a partir do momento em 
que um material como papel, vidro, metal ou plástico já teve sua utilização, e, ao invés de 
simplesmente os descartar no lixo, separamos, lavamos e os levamos para um posto de 

reciclagem. 
É através da Coleta Seletiva que conscientizamos uma comunidade sobre o problema do 

desperdício dos recursos naturais e da poluição que causamos ao meio ambiente. Reciclagem 
significa o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade terminou, em 
outro produto independente do produto que era inicialmente. 

As lixeiras mais comuns são as de papel, plástico, vidro e metal. Saiba quais itens 
podem ser colocados em cada uma delas.  

 
Abaixo estão as cores mais utilizadas para a COLETA SELETIVA: 
AZUL: PAPEL/PAPELÃO / VERMELHO: PLÁSTICO / VERDE: VIDRO / AMARELO: METAL 

 
2) Na reciclagem, o lixo é separado em latas de diferentes cores. Relacione o material à sua 

lata correspondente: 
 

 
(   ) Azul                 (   ) Verde                     (   ) Amarelo          (   ) Vermelho 

 
Leia o texto abaixo e responda a questão 3. 

                               Importância da reciclagem no Meio Ambiente 

A essa altura do campeonato, quando estamos à beira do perigo com o aquecimento 
global, reciclar é necessário. Com a reciclagem, além de termos um ar mais limpo, água, 

solos mais saudáveis e férteis, poderemos reaproveitar as matérias recicláveis. Reciclar e 

    (A) Metal                  (B) Papel                   (C) Vidro                (D) Plástico                    
 

https://salto.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/4%C2%BA-ANO-CI%C3%8ANCIAS-1.pdf


ajudar o meio ambiente é preciso sempre.  Para se ter ideia, com 50 quilos de papel usados, 
se transformados em novos, evitamos que uma árvore seja cortada. Cuidar do planeta é 

necessário, ainda mais nesse momento de ameaça do aquecimento global.  

Disponível: http://www.blogbrasil.com.br/importancia-da-reciclagem-no-meio-ambiente/ 

3) Baseado no texto, o que podemos evitar se 50 quilos de papel usados forem 

transformados em novos?                  

a) A reciclagem                                c) Cuidar do planeta 

b) Que uma árvore seja cortada        d) Não haverá papel velho 
 

4) O texto da tirinha abaixo, trata PRINCIPALMENTE:  

a) Da reciclagem            b) Da água              c) Do solo                 d) Do ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leia o texto abaixo e responda a questão 5. 

SANEAMENTO BÁSICO 

A qualidade de vida, do cidadão, está ligada ao saneamento básico. O abastecimento de 

água potável, a limpeza urbana, o esgoto sanitário, o manejo de resíduos sólidos (fezes) e a 
drenagem das águas pluviais são o conjunto de serviços que vão melhorar a vida de uma 
comunidade. Um dos grandes desafios enfrentados em várias cidades brasileiras é a falta do 

saneamento básico, ou seja, a falta de um conjunto mínimo de medidas adotadas em uma 
cidade, para melhorar a vida dos habitantes, controlar e prevenir doenças. Sabe-se que o 

saneamento básico é um fator importante para nos manter saudáveis, pois o local onde 
vivemos pode nos colocar em contado com várias doenças. Portanto o acesso à água potável 
e algumas condições de higiene são fundamentais para evitarmos o contanto com muitas 

doenças, como, disenteria e cólera. É responsabilidade dos governantes oferecer saneamento 
básico para a população, pois água potável, tratamento de esgoto, coleta de lixo e higiene 

das vias púbicas é um direito do cidadão.  

5) Com base em seus estudos sobre saneamento básico e leitura do texto, coloque (V) para 

Verdadeiro e (F) para Falso: 

(     )  O saneamento básico não evita doenças. 

(     )  O saneamento básico contribui para preservar o meio ambiente. 

(     ) O saneamento básico contribui para o aumento do lixo. 

(     ) O saneamento básico prejudica a vida das pessoas.  

http://www.blogbrasil.com.br/importancia-da-reciclagem-no-meio-ambiente/

