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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL – ADA 
2ª ETAPA – CICLO II – 2017 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIAÇÃO COMENTADA – MATEMÁTICA 

 
 
ITEM 1 
Observe, a seguir, a massa corporal (peso) de quatro 
amigos:  
 

 
 
Colocando essas medidas na ordem crescente, obteremos 
a sequência 
 
(A) 39,8 ;  38,9 ;  42,7 ;  48,2. 
(B) 38,9 ;  39,8 ;  48,2 ;  42,7. 
(C) 42,7 ;  38,9 ;  39,8 ;  48,2. 
(D) 38,9 ;  39,8 ;  42,7 ;  48,2. 
Gabarito: D 
Solução 
Para determinar a solução, é necessário verificar a parte 
inteira dos números, pois como não há números iguais, o 
que prevalecerá o mesmo número. Assim, eles devem 
colocar na ordem correspondente a letra D. 
D22B-Ordenar números decimais. 
 
ITEM 2 
Carolina distribuiu algumas bolas em caixas conforme a 
imagem a seguir:  
 

 
 
O total de bolas distribuídas por Carolina foi 
 
(A) maior que 40. 
(B) menor que 36. 
(C) exatamente 36. 
(D) exatamente 40. 
Gabarito: C 
Solução 
O estudante deverá identificar que 9 + 9 + 9 + 9 ou 9 ∙ 4 é 
igual a 36. 
D20B-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de adição de 
parcelas iguais. 
 
 

ITEM 3 
Observe a figura a seguir: 
 

 
A quantidade, aproximada, de livros que corresponde ao 
comprimento da mesa é igual a  
 
(A) 2. 
(B) 4. 
(C) 6. 
(D) 8. 
Gabarito: B 
Solução 

 
D6A-Comparar comprimento por meio de medidas não 
padronizadas. 
 
ITEM 4 
Em cada estante de uma biblioteca há 98 livros. 
Quantos livros há em 32 estantes? 
 
(A) Menor que 3 000. 

(B) Maior que 3 500. 

(C) Um número compreendido entre 3 000 e 3200. 

(D) Um número compreendido entre 3200 e 3400. 

Gabarito: C 
Solução 
Para resolver este item, o estudante precisa saber 
multiplicar com números de duas casas (dezenas) e, ao 
final, analisar as alternativas para encontrar o resultado. 
32×98 = 3136. Logo, a alternativa correta é a C. 
D20C-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de 
proporcionalidade. 
 
ITEM 5 
Observe a reta numérica a seguir: 
 

 
 
Assinale a alternativa que indica o número representado 
pela letra I. 
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(A) 25 
(B) 35 
(C) 45 
(D) 50 
Gabarito: C 
Solução  
O estudante deve identificar que a reta está enumerada 
numa sequência de 5 em 5, iniciando no 20.  

 
D14-Identificar a localização de números naturais na reta 
numérica. 
 
ITEM 6 
Observe as figuras geométricas a seguir: 

 
Assinale a alternativa que apresenta somente figuras 
planas. 
 
(A) 1; 5 e 6. 
(B) 2; 4 e 6. 
(C) 3; 4 e 5. 
(D) 1; 3 e 5. 
Gabarito: D 
Solução 
Uma figura plana contém todos os seus pontos em um 
único plano. Logo, as figuras geométricas 1, 3 e 5 são 
planas. 

 
D2A-Diferenciar figuras planas de figuras não planas 
(prisma, pirâmide, cone, cilindro). 
 
ITEM 7 
Observe as unidades de medidas a seguir: 

 

Um estudante aferiu as dimensões (comprimento e 
largura) de uma praça em formato retangular. 
Das unidades de medidas apresentadas no quadro a que 
mais se adequa às dimensões da praça é a 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 
Gabarito: C 
Solução  
O estudante deve conhecer as unidades de medidas 
apresentadas. 
cm : centímetro 
dm: decímetro 
m: metro 
km: quilômetro 
Dessas unidades de medidas, o estudante deve perceber a 
melhor que se adequa à aferição das dimensões da praça é 
o metro. 
D6C-Reconhecer a utilização das unidades de medidas de 
comprimento (centímetro, metro e quilômetro) no contexto 
diário. 
 
ITEM 8 
Em um auditório, as poltronas estão dispostas, conforme 
mostra a figura a seguir:  
 

 
 
Sabe-se que as filas de 1 a 4 estão reservadas para 
crianças. 
Com essas informações, pode-se dizer que 
 
(A) o total de poltronas reservadas é igual a 10. 
(B) foram reservadas 20 poltronas para crianças. 
(C) 16 poltronas foram reservadas para crianças. 
(D) apenas 8 poltronas foram reservadas. 
Gabarito: C 
Solução 

 
Assim, 16 poltronas estavam reservadas para crianças.  
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D20D-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de 
configuração retangular. 
 
ITEM 9 
Observe o sólido a seguir: 

 
Assinale a planificação que corresponde a este sólido. 
 
(A)  

 
(B)  

 
 
(C) 

 
(D) 

 
 
Gabarito: C 
Solução  

 
D2D-Relacionar as figuras geométricas espaciais (prisma, 
pirâmide, cone, cilindro) com suas respectivas 
planificações. 
 
 
 

ITEM 10 
Roberto escreveu em seu caderno os algarismos 7, 2 e 9. 
Quantos números diferentes, usando esses três 
algarismos, sem repetir nenhum deles, Roberto pode 
compor?  
 
(A) 3.  
(B) 4. 
(C) 5. 
(D) 6. 
Gabarito: D 
Solução 
Como são 3 (três) algarismos e existem 2 (duas) opções de 
combinação para cada algarismo, pode-se fazer 3 x 2 = 6. 
Ou 

 
 Ou  
 
729             279           927 
792             297          972 
 
D20E-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia 
combinatória. 
 
 

AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL–ADA 
2ª ETAPA – CICLO II – 2017 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIAÇÃO COMENTADA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 1.  
 
Passarinho Fofoqueiro 
                                            José Paulo Paes 

 
Um passarinho me contou 
que a ostra é muito fechada, 
que a cobra é muito enrolada, 
que a arara é uma cabeça oca, 
e que o leão marinho e a foca... 
xô, passarinho! chega de fofoca! 
 
Disponível em: <http://versosdecrianca.blogspot.com.br/2008/09 
/passarinho-fofoqueiro-jos-paulo-paes.html>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 
 
 
 
 

http://versosdecrianca.blogspot.com.br/2008/09/passarinho-fofoqueiro-jos-paulo-paes.html
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ITEM 1 
Nesse texto, a expressão “cabeça oca” significa que a arara 
era 
 
(A) esperta. 
(B) pensativa. 
(C) esquecida. 
(D) inteligente. 
Gabarito: C 
D3-Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 
aluno relacionar informações, inferindo quanto ao sentido 
de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, sugerindo a 
determinadas palavras seu sentido conotativo. Inferir 
significa realizar um raciocínio com base em informações já 
conhecidas, a fim de se chegar a informações novas, 
aquelas que não estejam explicitamente marcadas no 
texto. Com este descritor, pretende-se verificar se o leitor é 
capaz de inferir um significado para uma palavra ou 
expressão que ele desconhece. Esta habilidade é avaliada, 
por meio de um texto, no qual o aluno, ao inferir o sentido 
da palavra ou expressão, seleciona informações também 
presentes na superfície textual e estabelece relações entre 
essas informações e seus conhecimentos prévios.  
Expectativa de aprendizagem 

• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir 
do contexto (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 3º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário do item 
Este item visa verificar se os alunos compreendem o 
sentido que algumas palavras ou expressões ganham de 
acordo com as circunstâncias em que o texto foi produzido. 
Desta forma, o estudante deverá entender que a expressão 
“cabeça oca” significa que a arara é esquecida, tem a 
cabeça vazia. Pode-se classificar o item como operacional 
(O), pois inferir o sentido de uma palavra ou expressão vai 
além do que está na superfície do texto. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 2.  
 
Um gato chinês 
                              José Paulo Paes 
 
Era uma vez 
Um gato chinês 
Que morava em Xangai 
Sem mãe e sem pai 
Que sorria amarelo 
Para o rio Amarelo 
Com seus olhos puxados 
Um para cada lado 
 

CAPPARELLI, Sergio. Os meninos morcegos. In: revista Ciência Hoje das 
Crianças. Poema originalmente publicado em 1999. 

 
 
 

ITEM 2 
A expressão “sorria amarelo” significa que o sorriso do 
gato era  
 
(A) muito engraçado. 
(B) sem graça. 
(C) animado. 
(D) elegante. 
Gabarito: B 
D3-Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 
aluno relacionar informações, inferindo quanto ao sentido 
de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, sugerindo a 
determinadas palavras seu sentido conotativo. Inferir 
significa realizar um raciocínio com base em informações já 
conhecidas, a fim de se chegar a informações novas, 
aquelas que não estejam explicitamente marcadas no 
texto. Com este descritor, pretende-se verificar se o leitor é 
capaz de inferir um significado para uma palavra ou 
expressão que ele desconhece. Esta habilidade é avaliada, 
por meio de um texto, no qual o aluno, ao inferir o sentido 
da palavra ou expressão, seleciona informações também 
presentes na superfície textual e estabelece relações entre 
essas informações e seus conhecimentos prévios.  
Expectativa de aprendizagem 

• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir 
do contexto (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 3º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário do item 
Neste item, o aluno é solicitado a fazer inferências e 

reconhecer que a expressão “sorria amarelo”, no poema 

em questão, foi empregada no sentido conotativo 

(figurado) e significa que o sorriso do gato era sem graça. 

Portanto, é importante que o aluno perceba que, ao inferir 

o sentido de uma palavra ou expressão, é necessário 

selecionar algumas informações que estão no texto. Este 

item demanda uma inferência mais complexa e, por isto, 

pode ser classificado com um nível de dificuldade global 

(G).  

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda o item 3. 
 
As meninas 

                  Cecília Meireles 

 
Arabela 
abria a janela. 
 
Carolina 
erguia cortina. 
 
E Maria 
olhava e sorria: 
“Bom dia!” 
 

http://poesiacontraaguerra.blogspot.com/2008/07/o-passarinho-e-o-espantalho.html
http://poesiacontraaguerra.blogspot.com/2008/07/o-passarinho-e-o-espantalho.html
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Arabela 
foi sempre a mais bela. 
 
Carolina 
a mais sábia menina. 
 
E Maria 
apenas sorria: 
“Bom dia!” 
Pensaremos em cada menina 
que vivia naquela janela; 
Uma que se chamava Arabela, 
Outra que se chamou Carolina. 
 
Mas a nossa profunda saudade 
É Maria, Maria, Maria 
Que dizia com voz de amizade: 
“Bom dia!” 

Disponível em: <http://<anaclara.blogspot.com.br/2006/07/ara 
bela-abria-janela.html>. Acesso em: 20 mar. 2017.  

 
ITEM 3 
O trecho que tem uma opinião do autor é  
 
(A)  “Arabela abria a janela.”. 
(B) “Carolina erguia a cortina.”. 
(C)  “Outra que se chamou Carolina.”. 
(D) “Arabela sempre foi a mais bela.”. 
Gabarito: D 
D11-Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 
aluno identificar uma opinião sobre um fato apresentado. 
É importante que ele tenha uma visão global do texto e do 
que está sendo solicitado no enunciado do item.  
Expectativa de aprendizagem 

• Debater ideias e opiniões encontradas no texto 
(Currículo Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 4º Ano. Eixo: Prática de oralidade). 

Comentário do item 
O item objetiva verificar se o estudante consegue 
distinguir, dentre as alternativas, aquela que apresenta 
uma opinião expressa pela autora sobre os fatos 
apresentados no poema. Este item exige que o estudante 
seja capaz de abarcar uma visão global do texto. As 
alternativas que não atendem a proposta do item 
apresentam fatos relacionados à rotina das personagens. 
Já a letra D (gabarito) é a única que evidencia a opinião 
quanto às impressões da autora: “Arabela sempre foi a 
mais bela.”. O item apresenta um nível de dificuldade 
mediano, ou seja, global (G), pois os estudantes deverão 
perceber que a autora emite um juízo de valor ao citar 
Arabela.  
 
 
 
 
 

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda o item 4. 
 
O Frade Francisco 
                                  Elias José 

 
O frade Francisco 
Franciscano de França 
Fez  fortuna formidável 
Vendendo chás e fragrâncias.  
De folhas, flores e frutos frescos 
Pras Farmácias da França. 
 
 
 
Vendo a fotografia do frade 
Nos jornais da França 
Um farmacêutico, fã do frade 
Fez toda a França feliz. 
 ̶  O frade Francisco é fera! 
Fez fortuna e sabe a fórmula 
De forçar a fabulosa França 
A curvar-se para nossa Franca. 
Disponível em: <http://ler-com-prazer.blogspot.com.br/2011/04/1de-maio-

dia-do-trabalho-poemas-de.html>. Acesso em: 22 mar. 2017. 

 
ITEM 4 
O trecho em que há uma opinião é 
 
(A) “O frade Francisco é fera!”. 
(B) “vendendo chás e fragrâncias.”. 
(C) “vendo a fotografia do frade.”. 
(D)  “folhas, flores e frutos frescos.”. 
Gabarito: A 
D11-Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 
aluno identificar uma opinião sobre um fato apresentado. 
É importante que ele tenha uma visão global do texto e do 
que está sendo solicitado no enunciado do item. 
Expectativa de aprendizagem 

• Debater ideias e opiniões encontradas no texto 
(Currículo Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 4º Ano. Eixo: Prática de oralidade). 

Comentário do item 
Neste item, os alunos são solicitados a identificar em qual 
das alternativas está expressa uma opinião. Portanto, eles 
devem compreender que a opinião é pessoal e subjetiva, já 
os fatos podem ser ações, acontecimentos etc. Quando o 
autor se refere que “O frade Francisco é fera!”., ele emite 
um juízo de valor. O nível de dificuldade pode ser 
considerado operacional (O), ou seja, mediano, por exigir 
do aluno um conhecimento mais aprofundado sobre fato e 
opinião em um texto. 
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Leia o texto abaixo e, a seguir, responda o item 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http://clubdaleiturakids.blogspot.com.br/>. Acesso em: 
20 mar. 2017.  

 
ITEM 5 
No último quadrinho, é possível perceber que o menino 
está 
 
(A) contente. 
(B) assustado. 
(C) aborrecido. 
(D) contrariado. 
Gabarito: A 
D5-Interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propaganda, quadrinhos, fotos, etc.). 
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 
aluno reconhecer a utilização de elementos gráficos (não 
verbais) como apoio na construção do sentido e de 
interpretar textos que utilizam linguagem verbal e não 
verbal (textos multissemióticos). Esta habilidade pode ser 
avaliada, por meio de textos compostos por gráficos, 
desenhos, fotos, tirinhas, charges.  
Expectativa de aprendizagem 

• Ler histórias em quadrinho, utilizando diferentes 
estratégias de leitura como mecanismos de 
interpretação de textos: 
✓ formulação de hipóteses (antecipação e inferência);  
✓ verificação de hipóteses (seleção e checagem). 

(Currículo Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 3º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário do item 
O texto apresentado, neste item, conjuga tanto a 
linguagem verbal quanto a não verbal (imagem) e, para 
compreendê-lo, o estudante precisa ser capaz de articular 

estas duas linguagens, objetivando apreender o sentido 
global do texto. No contexto específico, é possível perceber 
a resposta do item, fazendo a leitura tanto da linguagem 
verbal quanto da não verbal do último quadrinho: o 
menino está feliz, saltando na cama, porque está gripado e 
não vai à escola. O nível de dificuldade deste item pode ser 
considerado básico (B). 
 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda o item 6. 

 
Disponível em: <http://soumulherdevalor.blogspot.com.br/2016/ 

05/psiu-silencio-ja-pensou-como-o-silencio.html>. Acesso em: 20 mar. 
2017. 

ITEM 6 
A imagem e a palavra do cartaz estão pedindo 
 
(A) paz. 
(B) amor. 
(C) socorro.  
(D) silêncio. 
Gabarito: D 
D5-Interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propaganda, quadrinhos, fotos, etc.) 
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 
aluno reconhecer a utilização de elementos gráficos (não 
verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar 
textos que utilizam linguagem verbal e não verbal (textos 
multissemióticos). Esta habilidade pode ser avaliada, por meio 
de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, 
charges.  
Expectativa de aprendizagem 

• Ler histórias em quadrinho, utilizando diferentes 
estratégias de leitura como mecanismos de 
interpretação de textos: 
✓ formulação de hipóteses (antecipação e 

inferência);  
✓ verificação de hipóteses (seleção e checagem). 

(Currículo Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 3º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário do item 
Para responder o item, é necessário observar a linguagem 
verbal e não verbal. Desta forma, os alunos poderão chegar à 
resposta correta que é a palavra “silêncio”, onde, no cartaz, foi 
substituída por um uma imagem com o dedo indicador sobre 
os lábios e a palavra “psiu”. O nível de dificuldade deste item 
pode ser considerado operacional (O), isto é, mediano, pois 
requer um nível de atenção maior do estudante, caso ele não 
tenha visto imagens semelhantes em seu processo de leitura.   
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Leia o texto abaixo e, a seguir, responda o item 7. 
 
O Relógio 
                                           Millôr Fernandes 

 
"O relógio é o que anda, mas não tem pernas. Isto é, tem 
duas pernas, como a gente, mas coladas na barriga, lá 
dele. Serve pra gente ver que está atrasado pro colégio de 
manhã, e pra saber quanto tempo falta pra acabar a aula. 
O relógio ainda é muito bom pra gente rir quando é o do 
papai, que a gente adianta meia hora e então o papai salta 
da cama e faz tudo correndo, pra não perder o trabalho, 
mas de noite quando ele chega vem com aquela cara e 
logo perguntando qual foi de vocês que fez aquela 
gracinha, de novo hoje de manhã? Fora disso o relógio só é 
bom quando quebra e a gente vê que lá dentro ele está 
cheio de carrapeta." 
 

Disponível em:  <http://www2.uol.com.br/millor/conpozis/013. 
htm>. Acesso em: 29 abr. 2017 

 
ITEM 7 
No trecho “mas de noite quando ele chega vem com 
aquela cara”, a palavra “ele” se refere a 
 
(A) papai. 
(B) tempo. 
(C) relógio. 
(D) colégio. 
Gabarito: A 
D2-Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto. 
As habilidades que podem ser avaliadas por este descritor 
se relacionam ao reconhecimento da função dos elementos 
que dão coesão ao texto. Desta forma, os estudantes 
poderão identificar quais palavras estão sendo substituídas 
e/ou repetidas para facilitar a continuidade do texto e a 
compreensão do sentido.   
Expectativa de aprendizagem 

• Utilizar corretamente pronomes pessoais (ele(s), ela(s)) 
substituindo os substantivos (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 3º Ano do Ensino 
Fundamental. Eixo: Prática de análise da língua). 

Comentário do item 
Neste item, os alunos devem identificar que o pronome 
pessoal “ele” substitui, no caso, a palavra “papai”. O nível 
de dificuldade do item é o operacional (O), ou seja, 
mediano, uma vez que os alunos ainda estão 
desenvolvendo a habilidade prevista no descritor em 
pauta.  
 
 
 
 
 
 

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda o item 8. 
 
Boneca de pano 
 Tárcio Costa  

 
Minha boneca de pano 
Olhos azuis de botão 
Recheada de retalhos 
De espuma e algodão 
Corpo vestido de chita 
Na cintura um cordão 
 
 
Cabelos feitos de lã 
De cores em abundância 
Um colar de alfinetes 
Realçando a elegância 
Ela é mais fiel das amigas 
Que tive na minha infância 

Disponível em: <http://tarciocosta.com.br/index.php?option=con 
 Tent&task=view&Itemid=45>.Acesso em: 29 abr. 2017. 

 
ITEM 8 
Nos trechos “Ela é mais fiel das amigas / Que tive na minha 
infância”, a palavra “ela” se refere a  
 
(A) cintura. 
(B) boneca. 
(C) espuma. 
(D) elegância 
Gabarito: B 
D2-Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto. 
As habilidades que podem ser avaliadas por este descritor 
se relacionam ao reconhecimento da função dos elementos 
que dão coesão ao texto. Desta forma, os estudantes 
poderão identificar quais palavras estão sendo substituídas 
e/ou repetidas para facilitar a continuidade do texto e a 
compreensão do sentido.   
Expectativas de aprendizagem 

• Utilizar corretamente pronomes pessoais (ele(s), ela(s)) 
substituindo os substantivos (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 3º Ano do Ensino 
Fundamental. Eixo: Prática de análise da língua). 

Comentário do item 
Para o estudante decodificar a palavra que foi substituída, 
ele deverá compreender as relações de sentido 
estabelecida no texto e relacionar a função do termo 
dentro do contexto. Neste caso, é relevante entender que o 
pronome “ela” está se referindo a palavra boneca.”. A 
dificuldade deste item pode ser considerada global (G), ou 
seja, difícil, já que depende de um nível de conhecimento 
mais aprofundado do uso do pronome pessoal do caso reto 
e, também, porque o estudante deverá perceber que o 
termo “boneca” (referente) está no início do texto.  
 

http://tarciocosta.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=769&Itemid=45
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Leia o texto abaixo e, a seguir, responda o item 9. 

 

 
Disponível em: <https://www. http://tiras-do-calvin.tumblr.com/>. 

Acesso em: 20 mar. 2017. 

ITEM 9 
No último quadrinho, as letras maiúsculas em negrito 
indicam que o homem está 
 
(A) sorrindo. 
(B) gritando. 
(C) chorando. 
(D) pensando. 
Gabarito: B 
D14-Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações. 
Por meio deste descritor, pretende-se avaliar a habilidade 
de o aluno identificar o efeito provocado no texto, com 
primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações 
como itálico, negrito, caixa alta etc. e pelo uso dos sinais 
de pontuação do que, simplesmente, a identificação de 
suas funções na sintaxe da frase. 
Expectativas de aprendizagem 

• Identificar o efeito do sentido produzido pelo uso de 
pontuação (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 3º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário do item 
Esta habilidade requer que o leitor perceba efeitos 
particulares gerados pelo uso da pontuação e de outras 
notações, e pode se tornar mais complexo, à medida que 
são usados recursos não convencionais, e à proporção que 
os efeitos provocados por esses mecanismos gerem 
informações contrárias às expressas pelos recursos verbais. 
Isto pode ocorrer, por exemplo, em situações em que as 
palavras dizem uma coisa, mas a pontuação gera outro 
efeito. Nesse texto, as palavras em caixa alta e em negrito 

indicam que o homem está gritando. Portanto, o nível de 
dificuldade apresentado no item pode ser considerado 
operacional (O), ou seja, mediano. 
 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda o item 10. 
 

Continho 
                                                         Paulo Mendes Campos     

 
Era uma vez um menino triste, magro e barrigudinho, 

do sertão de Pernambuco. Na soalheira danada do meio-
dia, ele estava sentado na poeira do caminho, imaginando 
bobagem, quando passou um gordo vigário a cavalo: 

̶  Você aí, menino, para onde vai essa estrada? 
̶  Ela não vai não: nós é que vamos nela. 
̶  Engraçadinho duma figa! Como você se chama? 
̶ Eu não me chamo não, os outros é que me chamam 

de Zé.  
Disponível em: <http://keylapinheiro.blogspot.com.br/2011/07/ 

continho-de-paulo-mendes-campos.html>. Acesso em: 02 maio 2017. 

 
ITEM 10 
O ponto de exclamação “  ̶  Engraçadinho duma figa!”, 
reforça que o vigário está  
 
(A) curioso. 
(B) irritado. 
(C) pensativo. 
(D) assustado. 
Gabarito: B 
D14-Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações. 
Por meio deste descritor, pretende-se avaliar a habilidade 
de o aluno identificar o efeito provocado no texto, com 
primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações 
como itálico, negrito, caixa alta etc. e pelo uso dos sinais 
de pontuação do que, simplesmente, a identificação de 
suas funções na sintaxe da frase. 
Expectativas de aprendizagem 

• Identificar o efeito do sentido produzido pelo uso de 
pontuação (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 3º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário do item 
Os recursos de pontuação (travessão, aspas, reticências, 
interrogação, exclamação etc.) são expressivos e 
ultrapassam os aspectos puramente gramaticais. No 
trecho destacado da questão:             “ ̶Engraçadinho duma 
figa!”, o ponto de exclamação reforça a irritação do 
vigário. O item pode ser considerado global (G), ou seja, 
difícil, pois como foi dito, anteriormente, é um conteúdo do 
bimestre e há possibilidade de o aluno conhecer apenas a 
função gramatical do ponto de exclamação, sem perceber 
os efeitos de sentido decorrentes do seu uso.  
 

 
 
 

http://keylapinheiro.blogspot.com.br/2011/07/continho-de-paulo-mendes-campos.html.%20%3eAcesso%20em:%2002
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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL–ADA 
2ª ETAPA – CICLO II – 2017 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIAÇÃO COMENTADA – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
ITEM 1 
Observe a imagem: 

 
Disponível em: <http://www.mundinhodacrianca.net/2011/10/desenhos-

cadeia-alimentar-imprimir-e.html>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

 
Quanto à alimentação, a planta é um ser vivo produtor e o 
sapo é um ser vivo   
 
(A) onívoro.  
(B) produtor.  
(C) consumidor.  
(D) decompositor. 
Gabarito: C 
D1C-Diferenciar os seres vivos quanto a hábitos 
alimentares. 
O descritor avalia a habilidade de diferenciar os seres vivos 
quanto aos hábitos alimentares: produtores, consumidores 
e decompositores. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores e os 
decompositores. 

Comentário do item 
Na cadeia alimentar, o sapo é classificado como 
consumidor; e a planta, produtor.  
 
ITEM 2 
Observe a imagem: 

 
Disponível em: <http://valdecyalves.blogspot.com.br/2012/12/mais-uma-

seca-no-nordeste-ano-de-2012.html>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

Quando um animal morre ele servirá de alimento para 
outros seres vivos, classificados de  
 
(A) decompositores. 
(B) produtores. 
(C) herbívoros. 
(D) autótrofos. 
Gabarito: A 
D1C-Diferenciar os seres vivos quanto a hábitos 
alimentares. 
O descritor avalia a habilidade de diferenciar os seres vivos 
quanto aos hábitos alimentares: produtores, consumidores 
e decompositores. 
Expectativas de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores e os 
decompositores. 

• Conhecer o papel dos microrganismos como 
decompositores. 

Comentário do item 
Os seres decompositores nutrem-se dos restos de seres 
vivos, tais como plantas e animais, e liberam na natureza 
sais minerais e outros nutrientes. Estes nutrientes são 
utilizados pelos organismos produtores, iguais às plantas. 
Desta forma, podemos concluir que a decomposição 
favorece a ciclagem dos nutrientes. 
 
ITEM 3 
Observe a imagem: 

 
Disponível em: http: <//www.novidadediaria.com.br/wp-

content/gallery/imagens-da-fotossintese/imagens-da-fotossintese-4.jpg>. 
Acesso em: 25.abr. 2017. 

 
Para produzirem seu próprio alimento, as plantas 
clorofiladas dependem de fatores abióticos.  
Esses fatores são 
 
(A) água, luz e gás oxigênio. 
(B) gás oxigênio, açúcar e água. 
(C) açúcar, água e gás hidrogênio.  
(D) luz solar, água e gás carbônico. 
Gabarito: D 
D5A-Identificar a relação de dependência dos seres vivos 
com fatores abióticos. 
O descritor avalia a habilidade de identificar a relação de 
dependência dos seres vivos com fatores abióticos. 
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Expectativa de aprendizagem 

• Identificar plantas clorofiladas como seres vivos 
produtores do próprio alimento. 

Comentário do item 
As plantas conseguem produzir o próprio alimento através 
de um processo que chamamos de fotossíntese. Elas 
precisam da união de três fatores abióticos para realizar a 
fotossíntese: a luz solar, a água e o gás carbônico. 
 
ITEM 4 
Conforme as diferentes funções que os seres vivos 
desempenham na cadeia alimentar eles são classificados 
em produtores, consumidores ou decompositores. 
A classificação dos fungos na cadeia alimentar é de 
 
(A) produtor. 
(B) decompositor. 
(C) consumidor secundário. 
(D) consumidor primário. 
Gabarito: B 
D5B-Interpretar as relações existentes entre os seres vivos 
na cadeia alimentar. 
Este descritor avalia a habilidade de interpretar as relações 
existentes entre os seres vivos na cadeia alimentar. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores e os 
decompositores. 

Comentário do item 
Os organismos na natureza precisam obter energia de 
diversas formas. A cadeia alimentar é uma sequência que 
liga organismos através das relações de alimentação. Esta 
cadeia é formada por produtores, consumidores e 
decompositores. Os decompositores desempenham o 
importante papel de reciclar a matéria orgânica. Fazem 
parte desse grupo de decompositores os fungos, as 
bactérias e os protozoários. 
 
ITEM 5 
Um ecossistema, para estar em equilíbrio, depende da 
interação entre os seres vivos e o ambiente. Assim, se 
forma a cadeia alimentar que é o percurso de 
transferência de matéria e energia entre os seres vivos. 
Observe a imagem: 

 
Disponível em: <http://wwwvaldecyalves.blogspot.com.br/2012/12mais-

uma-seca-no-nordeste-ano-de-2012.html>. Acesso em: 25 abr. 2017. 

Nesta cadeia alimentar, o ser produtor é 
 
(A) o gafanhoto. 
(B) o cogumelo. 
(C) a planta.  
(D) o sapo. 
Gabarito: C 
D5B-Interpretar as relações existentes entre os seres vivos 
na cadeia alimentar. 
Este descritor avalia a habilidade de interpretar as relações 
existentes entre os seres vivos na cadeia alimentar. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores e os 
decompositores. 

Comentário do item 
Na cadeia alimentar, os produtores são os seres vivos que 
produzem o próprio alimento (plantas). Os consumidores 
são os que se alimentam dos produtores ou de outros 
consumidores (animais). Os decompositores reciclam a 
matéria orgânica, decompondo-a e degradando-a em 
matéria inorgânica (fungos e bactérias). 
 
ITEM 6 
A poluição dos rios prejudica a cadeia alimentar porque 
diminui a quantidade de seres consumidores, a exemplo 
de  
 
(A) algas.  
(B) peixes.  
(C) plantas aquáticas. 
(D) fungos e bactérias. 
Gabarito: B 
D5C-Analisar as interferências humanas nas relações 
existentes entre os seres vivos e o ambiente. 
Este descritor avalia a habilidade de analisar as 
interferências humanas em uma cadeia alimentar 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os componentes de uma cadeia alimentar, 
caracterizando as relações de dependência dos seres 
vivos.  

Comentário do item 
A poluição dos rios interfere no equilíbrio da cadeia 
alimentar, pois pode provocar a morte dos peixes que são 
seres consumidores.  
 
ITEM 7 
A cadeia alimentar pode ser prejudicada por algumas 
ações humanas como  
 
(A) praticar a caça e o tráfico de animais.  
(B) usar materiais recicláveis na fabricação de garrafas.  
(C) fazer a destinação correta do lixo produzido na escola. 
(D) realizar o reflorestamento das nascentes e margens 

dos rios.  
Gabarito: A 
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D5C-Analisar as interferências humanas nas relações 
existentes entre os seres vivos e o ambiente. 
Este descritor avalia a habilidade de analisar as 
interferências humanas nas relações de dependência 
existentes entre dos seres vivos de uma cadeia alimentar.   
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar os componentes de uma cadeia alimentar, 
caracterizando as relações de dependência dos seres 
vivos.  

Comentário do item 
O equilíbrio da cadeia alimentar pode ser prejudicado 
quando é praticada a caça e o tráfico de animais porque 
diminui o número de animais que se alimentariam das 
plantas daquele ambiente, possibilitando o aumento 
dessas espécies vegetais.  
 
ITEM 8 
A principal fonte de calor e energia para os seres vivos do 
planeta Terra é 
 
(A) a galáxia. 
(B) o universo. 
(C) a Lua. 
(D) o Sol.  
Gabarito: D 
D6A-Apontar o Sol como fonte de energia. 
Este descritor avalia se os estudantes desenvolveram 
habilidades em apontar o Sol como fonte de energia dos 
seres vivos. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar elementos necessários à fotossíntese, assim 
como o resultado desse processo, relacionando-o à 
existência de vida na Terra.  

Comentário do item 
A principal fonte natural de calor e energia para os seres 
vivos do planeta Terra é o Sol. 
 
ITEM 9 
Fotossíntese é um processo realizado pelas plantas para a 
produção da energia necessária para a sua sobrevivência. 
Na sua realização, as plantas necessitam de elementos 
básicos como luz, gás carbônico e  
 
(A) terra. 
(B) água. 
(C) adubo. 
(D) húmus. 
Gabarito: B 
D6B-Definir os elementos necessários à fotossíntese. 
Este descritor avalia se os estudantes desenvolveram 
habilidade em definir os elementos necessários à 
fotossíntese. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar elementos necessários à fotossíntese, assim 
como o resultado desse processo, relacionando-o à 
existência de vida na Terra.  

Comentário do item 
As plantas conseguem produzir o próprio alimento através 
de um processo chamado fotossíntese. Para a realização 
da fotossíntese, as plantas precisam de três ingredientes 
básicos: a luz solar, a água e o gás carbônico.  
 
ITEM 10 
As plantas produzem o próprio alimento por meio de um 
processo denominado  
 
(A) clorofila. 
(B) nutrição. 
(C) fotossíntese. 
(D) transpiração.  
Gabarito: C 
D6C-Analisar o processo de fotossíntese. 
Este descritor avalia se os estudantes desenvolveram 
habilidades em analisar o processo da fotossíntese. 
Expectativa de aprendizagem 

• Identificar elementos necessários à fotossíntese, assim 
como o resultado desse processo, relacionando-o à 
existência de vida na Terra.  

Comentário do item 
O processo no qual as plantas utilizam, basicamente, água, 
gás carbônico retirado do ar e luz para produzir seu próprio 
alimento é chamado de fotossíntese. 


