
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA – 2011 – 1º SEMESTRE 
4º ANO – FASE COMPLEMENTAR 

 
UME_______________________________________________________________ 
 
Nome______________________________________________________________ 
 
N. _______ 4º ano __________ Professor (a)________________________ 
 
 
1. Rex é um cachorro que adora comer. Ele ganha 3 ossos por dia. Em 15 dias, 
quantos ossos ele irá ganhar? 
(a) 15 ossos.  
(b) 115 ossos. 
(c) 45 ossos. 
(d) 35 ossos. 
(e) 40 ossos.  
 
 

2. Numa caixa, posso guardar 6 ovos de chocolate. Quantas caixas vou usar para 
guardar 54 ovos iguais? 
(a) 8 caixas. 
(b) 9 caixas.  
(c) 6 caixas. 
(d) 12 caixas. 
(e) 10 caixas. 
 
 

3. Localizem, na semirreta os números: 280, 96, 702, 909. 
 
 

 
 
Podemos afirmar que os números ficarão na seguinte ordem: 
(a) 0, 96, 500, 702, 909 e 1000.  
(b) 0, 280, 702, 500, 96, 909 e 1000. 
(c) 0, 280, 909, 96, 500, 702 e 1000. 
(d) 0, 96, 280, 500, 702, 909 e 1000. 
(e) 0, 280, 500, 702, 96, 909 e 1000. 
 
 

4. Gabriel olhou o relógio e disse: “Nossa, estou cinco minutos atrasado!”. Olhe o 
relógio e responda: Qual era o horário do compromisso de Gabriel? 
(a) 3 horas. 
(b) 4 horas. 
(c) 6 horas. 
(d) 9 horas. 
(e) 5 horas. 
 



5. Observe as três formas abaixo: 

     
Quais delas podem rolar? 
(a) Todas podem rolar. 
(b) Só a esfera pode rolar. 
(c) Só a esfera e o cilindro podem rolar. 
(d) Nenhuma dessas formas pode rolar. 
(e) Só o cone pode rolar. 
 
6. Um número pode ser decomposto em 2 000 + 400 + 3. Esse número é:  
(a) 243  
(b) 2 043  
(c) 2 403  
(d) 2 430 
(e) 2 433  

 
7. Renato pescou 71 peixes e seu primo Roberto pescou 47. Quantos peixes 
Roberto pescou a mais que Renato? 
(a) 36 peixes. 
(b) 24 peixes. 
(c) 34 peixes. 
(d) 14 peixes. 
(e) 26 peixes. 
 
 
8. Renata tem 29 CDs e Danilo tem 62. Quantos CDs Renata tem a menos que 
Danilo? 
(a) 33 CDs. 
(b) 47 CDs. 
(c) 34 CDs.  
(d) 14 CDs. 
(e) 26 CDs. 
 
9. Joel e Mário colecionam selos. Joel tem 158 selos e Mário tem 37 selos a mais 
que ele. Quantos selos tem Mário?  
(a) 295 selos. 
(b) 285 selos. 
(c) 185 selos. 
(d) 1815 selos.  
(e) 195 selos. 
 
10. Marcos tem 6 reais e Fabinho tem 5 vezes essa quantia. Quantos reais tem 
Fabinho? 
(a) 28 reais. 
(b) 11 reais. 
(c) 30 reais.  
(d) 20 reais. 
(e) 36 reais. 
 



Com base no texto a seguir, do grego Esopo, responda às questões 11 a 14: 
 

O leão e o rato 
 

 Um leão dormia sossegado, quando foi despertado por um rato que passou 
correndo sobre seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo, 
quando o rato suplicou: 
 - Ora, se o senhor me poupasse, tenho certeza de que um dia poderia retribuir sua 
bondade.  
 Rindo, por achar ridícula a ideia, assim mesmo, ele resolveu libertá-lo. Aconteceu 
que, pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha 
colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por 
fortes cordas, sequer podia mexer-se. 
 O rato, reconhecendo seu rugido, aproximou-se e 
roeu as cordas até deixá-lo livre. Então, disse: 
 - O senhor riu da simples ideia de que eu seria 
capaz, um dia, de retribuir seu favor. Mas agora sabe que 
mesmo um pequeno rato é capaz de fazer um favor a um 
poderoso leão.  
 

Moral da história: Nenhum ato ou gentileza é coisa vã. Não podemos julgar a importância 
de um favor, pela aparência do benfeitor. 

 

Adaptado de: <http://sitededicas.uol.com.br/fabula3a.htm> Acessado em 26/10/09. 

 
11. O leão resolveu soltar o rato porque: 
(a) ficou com pena do rato. 
(b) queria que o rato o ajudasse depois. 
(c) achou engraçado um rato dizer que poderia ajudá-lo. 
(d) o rato era pequeno. 
(e) o leão caiu em uma armadilha. 
 
12. Os personagens dessa história são: 
(a) o leão e a floresta. 
(b) o rato e a floresta. 
(c) o leão e a corda. 
(d) o rato e a corda. 
(e) o leão e o rato. 
 
13. Podemos dizer que o texto é: 
(a) carta. 
(b) fábula. 
(c) reportagem. 
(d) bilhete. 
(e) história em quadrinho. 
 
14. O travessão que aparece no trecho “  O senhor riu da simples ideia de que eu 
seria capaz, um dia, de retribuir seu favor.” indica a fala: 
(a) do narrador    
(b) do leão.    
(c) do caçador.   
(d) do rato.     
(e) do senhor. 
 



Leia este texto instrucional e responda às questões 15 a 17. 
 
FORNO ELETROLUX EOK76030X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Segundo o texto, há perigo de explosão quando: 
(a) se aquecem grandes quantidades de óleo de cozinha ou bebidas com grande teor 
alcoólico. 
(b) se aquecem recipientes fechados. 
(c) se secam almofadas. 
(d) se cozinham ovos. 
(e) se secam garrafas. 
 
 
16. Podemos dizer que o texto: 
(a) tenta convencer o consumidor a comprar o forno dessa marca. 
(b) ensina o consumidor a ligar e desligar o forno. 
(c) alerta o consumidor sobre o consumo de energia do forno. 
(d) ensina o consumidor a como proceder em caso de incêndio. 
(e) alerta o consumidor quanto às regras de utilização do forno. 
 
 
17. O símbolo nas figuras indica que: 
(a) é preciso ter cuidado ao utilizá-las no forno. 
(b) sempre que as utilizar no forno, elas poderão quebrar. 
(c) não é possível utilizá-las no forno. 
(d) é preciso furá-las para utilizá-las no forno. 
(e) devem ser utilizadas na companhia de um adulto. 
 



Para responder às questões 18 a 20, leia o texto abaixo: 
 

 
 
18. A expressão “... e quando eu dei por mim[...]” significa: 
(a) quando eu percebi. 
(b) quando eu me dei de presente. 
(c) quando eu dormi. 
(d) quando eu fui embora. 
(e) quando eu cresci. 
 
 
19. Esse texto serve: 
(a) para comunicar-se, a distância, com alguém específico. 
(b) para instruir. 
(c) para divertir. 
(d) para informar. 
(e) para estudar. 
 
 
20. A árvore diz que sua morte não foi acidental, pois: 
(a) morreu como o outro fantasma.    
(b) incendiaram a floresta. 
(c) foi uma morte horrível.      
(d) ela se queimou muito. 
(e) havia fogo por todos os lados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21. IMAGINE QUE SUA MÃE COMPROU O FORNO ELETROLUX CITADO NO TEXTO 
DA AVALIAÇÃO. PARA QUE ELA NÃO ESQUEÇA AS ORIENTAÇÕES DADAS NO 
MANUAL, ESCREVA UM BILHETE COM OS CUIDADOS APONTADOS PELO 
FABRICANTE DO FORNO E DEIXE COLADO NA PORTA DA GELADEIRA. PARA 
ISSO, RELEIA AS CINCO ORIENTAÇÕES E TENTE EXPLICÁ-LAS PARA SUA MÃE 
DE UM JEITO RESUMIDO, MAS, AO MESMO TEMPO, SEM DEIXAR NENHUM 
DETALHE IMPORTANTE DE LADO. 
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