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II Atividade Avaliativa de Língua Portuguesa 
 

1. Leia o texto abaixo 
 

Carbonita, 5 de setembro de 2010. 
 

Amiga Dani 
Tudo bem com você? Aqui está tudo bem, graças a Deus! 
Como andam as coisas aí no Rio de Janeiro? Gostaria muito 

que você viesse me visitar, assim poderíamos passear, conversar e 
eu ainda te apresentaria todas as pessoas incríveis que existem por 
aqui. 

Eu estou trabalhando em uma escola muito boa, com alunos 
maravilhosos! Precisamos conversar também a respeito do nosso 
projeto de escrita envolvendo os meus alunos e os seus. Vamos 
colocar essa galerinha pra escrever! 

Estou morrendo de saudades das nossas conversas de 
madrugada na casa da Lú. Aguardo retorno. 

Beijos, te amo pra sempre! 
Evelyn 

 

Esse texto é:    

(     ) um bilhete               (     ) uma carta                   (     ) um aviso 
 

a) Quem escreveu esta carta?_____________________________ 

b) Para quem ela escreve?________________________________ 

c) Essas pessoas são adultas ou crianças? Como você descobriu? 

______________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. A cidade onde encontra-se o remetente da carta é: 
 

a) (     ) Carbonita 
b) (     ) São Paulo 
c) (     ) Rio de Janeiro 
d) (     ) Minas Gerais 
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3. Retire do texto acima 
 

a) 4 substantivos próprios 
______________________________________________________________ 
 

4. Escreva um pequeno texto sobre a Copa do Mundo usando os sinais 
de pontuação corretamente. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

5. Observe a tirinha 

 

Retire da tirinha 

a) Uma frase exclamativa: 

__________________________________________________________ 

b) Uma frase interrogativa: 

__________________________________________________________ 
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II Atividade Avaliativa de Matemática 
 

1. Observe a tabela abaixo 

 
 

2. Com base na tabela acima construa um gráfico de colunas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, 

B, C e D no campeonato de futebol da escola. De acordo com o gráfico, 

quantos pontos o time C conquistou? 

R:___________________________ 
 

A tabela ao lado mostra o total de 

visitantes na cidade de Londrina 

durante as estações do ano. Qual foi 

a estação do ano com o maior 

número de visitantes? 

_______________________________ 
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4. Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela 

gastou? 

 
 

5. Na escola em que Simone estuda, foi apresentada uma peça teatral 
sobre a importância da reciclagem de lixo. O relógio a seguir mostra a 
hora de início e término da peça. 

 
 
Quanto tempo de duração teve a apresentação? 
a) 1 hora. 
b) 20 minutos. 

c) 45 minutos. 
d) 55 minutos. 

 

6. Uma papelaria, em janeiro, tendo em vista o início das aulas, comprou 
uma remessa grande de cadernos. Ao receber a encomenda, a papelaria 
recebeu 2 caixas de 1000 cadernos, 3 caixas de 100 cadernos, 2 pacotes 
de 10 cadernos. 
 
Quantos cadernos a papelaria comprou? 

 
a) 2320 cadernos. 
b) 2689 cadernos. 
 
 
 

c) 2950 cadernos. 
d) 3100 cadernos. 
 
 
 

 

 

 

(A) (     ) R$ 22,80  
(B) (     ) R$ 31,80  
(C) (     ) R$ 32,80  
(D) (     ) R$ 33,80  
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II Atividade Avaliativa de Ciências 
 

1. Complete as frases de maneira que fiquem corretas. ( pessoas – animais – 
solo – crescem ) 

O ___________ é a parte da crosta terrestre onde nascem e______________ 
diversas plantas, onde vivem as ____________e muitos outros 
____________________. 
 

2. Observe as figuras. 

 
 

 Observando as figuras sobre solos, podemos afirmar que: 
  

(A) (     ) o solo arenoso possui mais barro.  
(B) (     ) o solo argiloso possui mais areia.  
(C) (     ) os dois possuem grande quantidade de humo.  
(D) (     ) o solo argiloso vem da argila e é o mesmo que barro 
 
 

3. Marque V para alternativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(    ) O solo também é chamado de terra ou chão. 
(    ) O solo é formado de pedacinhos de rochas e restos de plantas e animais. 
(    ) na superfície terrestre podemos encontrar apenas um tipo de solo. 
(    ) na superfície terrestre podemos encontrar diversos tipos de solo. 
 

4. Observe a imagem abaixo e responda: 
 

 

Podemos definir que o desgaste do solo (erosão) 

acontece quando: 

a) (     ) chove muito, e também por causa do homem 

com a destruição da natureza.  

b) (     ) o plantio de (vegetação) é realizada pelo homem.  

c) (     ) uma espécie  de animal ou vegetal surge. 

d) (     ) as estruturas (areias, argilas, óxidos e húmus) 

permanecem no ambiente natural. 


