
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE CÂNDIDA DE JESUS 

Profª.:    Jezaine Teodoro      Série:    4º Ano “B”   Data: ____ /____ /2017 

Aluno(a): _____________________________________    Valor:   (4,0) .  

          Obteve: ________  

1ª AVALIAÇÃO DE CIÊNCIAS DO 3º BIMESTRE 

 

• Leia o texto e responda as atividades a seguir:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Responda de acordo com o texto: (0,7) 

 
a) De acordo com as substâncias contidas em maior quantidade, os alimentos podem ser 

classificados em: _________________________, ____________________________ e  

______________________________ 

 

b) Para termos uma alimentação saudável, ela precisa ser variada. Por isso devemos usar 
alimentos de origem ___________________, ____________________ e _________________. 

 

c) Os __________________ são responsáveis pelo crescimento do nosso corpo. 

 

2) Relacione: (0,3) 

( a ) Alimentos construtores (    ) reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo. 

( b ) Alimentos energéticos (    ) regulam o funcionamento do nosso organismo. 

( c ) Alimentos reguladores (    ) dão energia ao nosso corpo. 

                                         Os alimentos 

 
Os alimentos são responsáveis pelo crescimento do nosso corpo. É deles que nosso 

organismo  retira os nutrientes necessários para realizar suas atividades diárias, ter um 

desenvolvimento saudável e manter a nossa saúde. 

Em nossa alimentação devemos usar alimentos de origem vegetal (frutas e verduras), 

animal (carne, ovos, leite) e mineral (água e sais minerais). 

De acordo com as substâncias contidas em maior quantidade, os alimentos podem ser 

classificados em construtores (reconstrução dos tecidos e no crescimento do corpo), 

energéticos (dão energia ao nosso corpo) e reguladores (regulam o funcionamento do nosso 

organismo). 

Uma boa alimentação precisa ser variada, porque cada alimento tem uma função em 

nosso organismo. 

Os nutrientes que precisamos para o nosso corpo estão presente nos alimentos. 

As vitaminas  e minerais servem para garantir o funcionamento do corpo e proteger 

contra doenças, elas são encontradas nas verduras, nas hortaliças e também nos alimentos de 

origem animal.  

As proteínas são substâncias que contribuem para a formação do nosso corpo. Ela nos 

ajuda a crescer, serve também para fortalecer os nossos músculos, pele e outras estruturas e 

fornecem energia para o nosso corpo. Os ossos e os dentes ficam fortes com esses alimentos. 

Podemos encontrar as proteínas nos alimentos de origem animal, como as carnes, os ovos, o 

leite e seus derivados e em alguns alimentos de origem vegetal, como a soja e o feijão.  

Existem ainda os alimentos que contém carboidratos, eles fornecem energia ao corpo, 

repondo o que é gasto nas atividades diárias. São exemplos: pães, massas, açúcar, gorduras. 

 
 



➢ A pirâmide alimentar mostra a quantidade que devemos ingerir de cada grupo. 

 

 
3) Para o nosso crescimento e 

desenvolvimento, precisamos nos 

alimentar com variedade, 

equilíbrio e moderação.  

✓ De acordo com a pirâmide 
alimentar, são importantes para a 

nossa alimentação:  (0,2) 

 

         (   ) somente carnes e ovos.  

(   ) somente carnes e cereais. 
(   ) bastantes hortaliças, leite e 

doces.  

(   ) porções adequadas de cada 

grupo de alimentos. 

 
4) De acordo com a pirâmide 

alimentar qual é a porção que 

devemos ingerir de: (0,4) 

 
a) carboidratos: _______________ 

b) verduras: __________________ 

c) frutas: ____________________ 

d) leite e derivados: 

___________________________ 
 

 

5) De acordo com a pirâmide, quantos litros de água devemos ingerir por dia? (0,2) 

_______________________________________________________________ 
 

6) Marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas: (0,5) 

(   ) Tomar sucos artificiais e comer alimentos gordurosos é um bom hábito alimentar. 

(   ) As frutas e verduras são alimentos de origem vegetal. 

(   ) Frutas, legumes, verduras, guloseimas e balas são favoráveis ao crescimento. 
(   ) Os alimentos que contém carboidratos fornecem energia ao nosso corpo. 

(   ) Ao comprar produtos fabricados, devemos estar atentos a data de validade. 

 

7) Marque a resposta certa: (0,1) 
 

✓ A água e o sal são produtos de origem:  (   ) animal   (   ) mineral 

 

8) Marque com um (x) os bons hábitos alimentares: (0,8) 

 
(   ) Comer nas horas certas.  (   ) Comer em quantidade exagerada. 

(   ) Comer alimentos frescos.   (   ) Comer rapidamente os alimentos. 

(   ) Comer carne crua e mal cozida.  (   ) Comer devagar , mastigando bem os alimentos. 

(   ) Comer uma vez por dia.   (   ) Comer alimentos variados e nutritivos. 



9) Leia: 

 

Uma alimentação nutritiva e variada é composta de alimentos que ajudam o 
homem em seu crescimento, fornecendo energia ao organismo e deixando 

o corpo mais forte e resistente às doenças. 

 

 

✓ Agora faça  uma  análise  das  quatro  refeições  sugeridas  abaixo e marque um (X) 
na  refeição mais nutritiva e variada. (0.4) 

 

  

Refeição 1 (    ) Refeição 2 (    ) Refeição 3 (    ) Refeição 4 (    ) 

Linguiça  Arroz Arroz Feijão 

Peixe assado Macarronada Feijão Salada de tomate 

Frango frito Pastéis de queijo Bife grelhado Pepino em conserva 

Costela de porco Farofa Salada de tomate Batata frita 

Peito de peru Canelone com alface 

e cenoura 

Bolinho de chuchu Bolinho de arroz frito 

Carneiro cozido Panqueca Milho cozido Banana frita 

Pudim de sobremesa Sorvete de sobremesa Salada de frutas de 

sobremesa 

Sonho de padaria de 

sobremesa 

 
10) Por que é importante ter uma alimentação saudável? Assinale a única incorreta: (0,2) 

 

a) (    ) Para termos saúde e disposição.  

b) (    ) Para termos qualidade de vida. 

c) (    ) Para ficarmos doentes e sem ânimo para realizar nossas atividades. 

d) (    ) Para sermos inteligentes.  

 

11) Marque com um ( x ) a alternativa correta: (0,2) 

 

✓ Para ter boa saúde é preciso: 
 

a) (    ) Alimentar-se mal e não praticar nenhuma atividade física.. 

b) (    ) Não tomar banho e deixar as unhas sujas. 

c) (    ) Praticar atividades físicas e alimentar-se bem. 

d) (    ) Manter os dentes, roupas e cabelos sempre sujos.  

 

 

 


