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

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIAÇÃO COMENTADA – MATEMÁTICA 

 
ITEM 1 
Observe, a seguir, a imagem de uma cédula de R$ 
50,00. 

 
Assinale a alternativa que apresenta o contorno dessa 
cédula. 
(A)  

 
 
(B)  

 
 
(C)  

 
 
(D)  

 
Gabarito: C 
Solução 
Observando a figura, tem-se sua forma retangular. 

 
D11A-Reconhecer o contorno de figuras planas. 
 
ITEM 2 
Observe a tabela a seguir: 
 

 

Quantas pizzas foram vendidas nessa semana? 
 
(A) 238. 
(B) 262. 
(C) 270. 
(D) 294. 
Gabarito: C 
Solução 
Professor (a), para determinar a solução do item, é 
importante que o estudante perceba a vantagem em 
usar a multiplicação como operação fundamental. 
Assim, ele irá multiplicar o número 42 por 4 e o número 
34 por 3, obtendo a solução: 
  (42×4) +  (34×3) = 270  
D20A-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de adição 
de parcelas iguais. 
 
ITEM 3 
Na malha quadriculada a seguir, a área pintada 
representa o espaço ocupado pelo parque infantil de 
uma escola. 

 
Considerando que cada quadradinho mede 1 metro 
quadrado, a medida da área total deste parque é de 
 
(A) 6 metros quadrados. 
(B) 7 metros quadrados. 
(C) 8 metros quadrados. 
(D) 9 metros quadrados. 
Gabarito: D 
Solução 
O estudante deverá contar os quadradinhos inteiros e 
perceber que, a cada duas metades, tem-se um inteiro. 
Portanto, o total da medida da área é igual a 9 𝑚2. 

 
D12B-Estimar medidas de áreas de figuras planas em 
malha quadriculada. 



 

2 
 

ITEM 4 
1. Observe a fração a seguir: 

 
𝟐𝟑𝟒

𝟏𝟎𝟎
 

 
 
O número decimal que representa essa fração é 
 
(A) 0,234 
(B) 2,34 
(C) 23,4 
(D) 234 
Gabarito: B 
Solução  

Para transformar a fração 
234

100
 em número decimal, 

divide-se 234 ÷ 100 = 2,34 
D21A-Identificar a representação decimal de uma 
fração e vice-versa. 
 
ITEM 5 
Em uma piscina existem 3 600 bolinhas. Para esvaziar a 
piscina, as bolinhas são colocadas em caixas, contendo 
cada uma quantidades iguais a 50 unidades. 
O número de caixas necessário para colocar as bolinhas 
é composto de 
 
(A) sete centenas e duas unidades. 
(B) sete dezenas e duas unidades. 
(C) um número compreendido entre 75 e 85. 
(D) um número menor que 70. 
Gabarito: B 
Solução 
Para resolver este item, o estudante precisa saber 
efetuar a operação de divisão com números composto 
por até quatro unidades (unidade de milhar) e, ao final, 
analisar as alternativas para encontrar o resultado. 

3600 ÷ 50 = 72 
D20E-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a divisão associada à ideia de repartir 
igualmente. 
 
ITEM 6 
Observe a figura desenhada na malha quadriculada a 
seguir. 

 
A medida da área total desta figura corresponde a  
 

(A) 21 𝑚2.  
(B) 22 𝑚2. 
(C) 23 𝑚2. 
(D) 24 𝑚2. 
Gabarito: B 
Solução 
O estudante deverá contar os quadradinhos pintados e 
perceber o total da área que corresponde a 22 
quadradinhos. 
Como um quadradinho corresponde a 1𝑚2, logo, 22 
quadradinhos corresponderão a 22 𝑚2. 
D12C-Calcular medidas de áreas de figuras planas em 
malha quadriculada. 
 
ITEM 7 
Em um restaurante, as mesas estão dispostas em 12 
fileiras de 8 mesas cada.  
Assinale a alternativa que indica quantas mesas há 
nesse restaurante. 
 
(A) 96 
(B) 92 
(C) 86 
(D) 82 
Gabarito: A 
Solução 
Ao representar cada mesa por um quadradinho, tem-
se: 

 
Ou seja, 12 𝑥 8 = 96. Logo, tem-se 96 mesas. 
D20C-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de 
configuração retangular. 
 
ITEM 8 
Rosana fez um desenho conforme representado na 
malha quadriculada a seguir. 
 

 
Assinale a alternativa que indica a medida do perímetro 
do desenho que Rosana fez. 
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(A) 24 cm  
(B) 18 cm 
(C) 12 cm  
(D) 9 cm 
Gabarito: A 
Solução 
Cada lado do quadradinho equivale a 1 (um) 
centímetro. 
Logo, o perímetro é igual a:  
 
3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 + 
3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 3 = 24 𝑐𝑚 
D11B-Calcular o perímetro de figuras planas em malha 
quadriculada. 
 
ITEM 9 
Observe o cartaz: 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a fração 
correspondente ao percentual do desconto. 
 

(A) 
35

1
∙ 

 

(B) 
35

1000
∙ 

 

(C) 
35

10
∙ 

 

(D) 
35

100
∙ 

 
Gabarito: D 
Solução 

35% =  
35

100
 

D21B-Identificar a representação fracionária de uma 
porcentagem e vice-versa. 
 
ITEM 10 
Cada canteiro de uma horta comunitária possui 280 m2 
de área. 
Sabe-se que cada pessoa cadastrada tem direito a 
plantar 20 m2 do canteiro dessa horta. 
De acordo com as informações, pode-se afirmar que o 
total de pessoas plantando hortaliças em um canteiro 
 
(A) é inferior a 11. 
(B) é exatamente 11. 
(C) está entre 11 e 13. 
(D) é superior a 13. 
Gabarito: D 
Solução 

 
Logo, o total de pessoas plantando hortaliças é superior 
a 13 (treze). 
D20F-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a divisão associada à ideia de medida. 
 

 
AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL 

 2ª ETAPA – CICLO II – 2017 
 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

AVALIAÇÃO COMENTADA – LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia os textos e, a seguir, responda os itens 1 e 2. 
 
Texto I 
 

 
Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAgLP4AJ/ 

enem-2013-portugu-s-1?part=3>. Acesso em: 08 maio 2017. 

 
Texto II 

Quadrilha da sujeira 
Ricardo Azevedo 

 

João joga um palitinho de sorvete na  
rua de Teresa que joga uma latinha de  
refrigerante na rua de Raimundo que  
joga um saquinho plástico na rua de  

Joaquim que joga uma garrafinha  
velha na rua de Lili.  

Lili joga um pedacinho de isopor na  
rua de João que joga uma embalagenzinha  

de não sei o que na rua de Teresa que  

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLs5C7lNnTAhUEvZAKHVx2BSYQjRwIBw&url=http://blogsopadeletrasdanayara.blogspot.com/2011/12/o-que-e-intertextualidade-plano-de-aula.html&psig=AFQjCNGj2BU18L67m4OJqGm2xQGhEvt5dQ&ust=1494087571063293
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joga um lencinho de papel na rua de  
Raimundo que joga uma tampinha de  

refrigerante na rua de Joaquim que joga  
um papelzinho de bala na rua de J. Pinto  

Fernandes que ainda nem tinha  
entrado na história. 

Disponível em: <https://novaescola.org.br/conteudo/4277/quadrilha 
-da-sujeira>. Acesso em: 08 maio 2017. 

 
ITEM 1   
O assunto comum tratado nos dois textos é a  
 
(A) preservação da fauna e da flora. 
(B) importância da limpeza das ruas. 
(C) atitude das pessoas em jogar lixo na rua. 
(D) coleta seletiva de lixos encontrados nas ruas. 
Gabarito: C 
 
 
ITEM 2  
O texto I em relação ao texto II é  
 
(A) oposto. 
(B) idêntico. 
(C) diferente. 
(D) complementar. 
Gabarito: D 
D15-Reconhecer diferentes formas de tratar uma 
informação na comparação de textos que tratam do 
mesmo tema, em função das condições em que eles 
foram produzidos e daquelas em que serão recebidos. 
Esta habilidade é avaliada por meio da leitura de dois 
ou mais textos, de mesmo gênero ou de gêneros 
diferentes, tendo em comum o mesmo tema.  
Expectativa de aprendizagem 

• Comparar textos, considerando tema, 
características textuais, organização das ideias, 
suporte e finalidade (Currículo Referência do Estado 
de Goiás. Língua Portuguesa. 5º Ano. Eixo: Prática 
de leitura). 

Comentário dos itens 
No item 1 (um), espera-se que o aluno perceba que não 
há somente uma maneira de expressar uma ideia ou 
tema. No caso deste item, a mesma temática “atitude 
das pessoas em jogar lixo na rua” é abordada em um 
anúncio publicitário e em um texto poético. Os textos 
apresentam diferenças quanto à estrutura, à linguagem 
e à formatação, mas o assunto é o mesmo. Este item, 
em comparação ao item 2 (dois), tem um nível de 
dificuldade mais elevado, nível operacional (O), pois o 
aluno deverá ler os textos e perceber o assunto tratado 
em ambos. Já, no item 2 (dois), ao comparar os dois 
textos, espera-se que o aluno perceba que ambos 
tratam do mesmo assunto, porém em gêneros textuais 
diferentes. Assim, ao ler ambos os textos, é possível 
perceber que o texto I (um) complementa e até ilustra o 
texto II (dois). Desta forma, este item, em comparação 
ao item 1 (um), é mais fácil, nível básico (B) de ser 

compreendido pelos alunos, pois é possível perceber, 
facilmente, que os textos não se opõem nem são 
diferentes, tratam da mesma temática de forma igual; 
também, não são idênticos, já que fazem parte de 
gêneros diferentes, mas sim complementares. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 3. 

 

 

 
Disponível em: <http://1.bp.blogspot.com/_y1BY2O9Pn-

k/TAVZo1VajZ/AAAAAAAAALw/PDdLB0G9qqk/s1600/tira232>. 
 Acesso em: 15 maio 2017. 

ITEM 3    
Nesse texto, a menina deu esse vestido para a mãe 
porque 
 
(A) queria usar o vestido. 
(B) era a cor favorita da mãe. 
(C) queria deixar a mãe chateada. 
(D) a mãe poderia trocar o vestido. 
Gabarito: A 
 
 
 
 
 

https://novaescola.org.br/conteudo/4277/quadrilha-da-sujeira
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Leia o texto e, a seguir, responda o item 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: <http//www.monica.com.br>. Acesso em: 08 maio 
2017. 

 
ITEM 4  
A expressão dos garotos no último quadrinho sugere 
que eles ficaram 

 
(A) irritados. 
(B) animados. 
(C) espantados. 
(D) conformados. 
Gabarito: C 
D5-Interpretar texto com o auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, 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  

• Interpretar textos com o auxílio de elementos não 
verbais (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 5º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário dos itens 
No item 3 (três), ao associar a imagem e o texto, ou 
seja, a fala dos personagens com as ilustrações, o aluno 
deverá perceber, facilmente, que a menina deu um 
vestido pequeno para a mãe, porque, na verdade, era 
ela quem queria usar o vestido. Assim, este item pode 
ser considerado de nível básico (B), pois, na imagem, o 
fato de o vestido ser pequeno e destinado para crianças 
está bem explícito na imagem. Já, no item 4 (quatro), 
os estudantes deverão ler e interpretar elementos 

verbais e não verbais. A interpretação associa o fato de 
o menino pensar que iria patentear uma fórmula nova 
– a de ficar invisível – com a fala das personagens 
invisíveis, juntamente com a expressão facial dos 
meninos no último quadrinho que é de espanto em 
saber que tantas pessoas também já tinham 
descoberto a fórmula de ficar invisível. Este item, em 
relação ao item 3 (três), pode ser considerado de nível 
operacional (O), pois o aluno deverá, além de inferir o 
sentido da palavra “patentear”, observar a expressão 
facial dos garotos associada ao texto. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda os itens 5, 6, 7 e 8. 

 
Poesia e prosa 

                                      José Paulo Paes 

 
Pode-se escrever em prosa ou em verso. 
 
Quando se escreve em prosa, a gente enche a  
linha do caderno até o fim, antes de passar  
para outra linha. 
 
E assim por diante até o fim da página. 
 
Em poesia não: a gente muda de linha antes do  
fim, deixando um espaço em branco antes de ir  
para a linha seguinte. 
 
Essas linhas incompletas se chamam versos. 
 
Acho que o espaço em branco é para o leitor  
poder ficar pensando. 
 
Pensando bem no que o poeta acabou de dizer. 
 
Algumas vezes, lendo um verso, a gente tem de  
voltar aos versos de trás para entender  
melhor o que ele quer dizer.  
 
Principalmente quando há uma rima, isto é,  
uma palavra com o mesmo som de outra lida há  
pouco. 
 
Então a gente vai procurá-la para ver se é 
isso mesmo. 
 
A prosa é como o trem, vai sempre em frente. 
 
A poesia é como o pêndulo dos relógios de  
parede de antigamente, que ficava balançando 
de um lado para o outro. 
 
Embora balançasse sempre no mesmo lugar, o  
pêndulo não marcava sempre a mesma hora. 
 
Avançava de minuto a minuto, registrando a  
passagem das horas: 1, 2, 3, até 12. 

http://www.monica.com.br/
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Também a poesia vai marcando, na passagem da  
vida, cada minuto importante dela. 
De tanto ir e vir de um verso a outro, de uma  
rima a outra, a gente acaba decorando um  
poema e guardando-o na memória. 
 
E quando vê acontecer alguma coisa parecida  
com um poema que já leu, a gente logo se  
recorda dele. 
 
Geralmente, a prosa entra por um ouvido e sai  
pelo outro. 
 
A poesia, não: entra pelo ouvido e fica no coração. 
 

Disponível em: <http://minhausencia.blogspot.com.br/2010/10/ 
poesia-e-prosa.html>. Acesso em: 08 maio 2017.   

 

ITEM 5  
Nesse texto predomina uma linguagem 
 
(A) formal. 
(B) técnica. 
(C) regional. 
(D) informal. 
Gabarito: A 
D10-Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto.  
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade 
de o aluno identificar quem fala no texto e a quem ele 
se destina, essencialmente, pela presença de marcas 
linguísticas (o tipo de vocabulário, o assunto etc.); 
evidenciando, também, a importância do domínio das 
variações linguísticas que estão presentes na nossa 
sociedade. Esta habilidade é avaliada em textos nos 
quais o aluno é solicitado a identificar o locutor e o 
interlocutor nos diversos domínios sociais, como 
também são exploradas as possíveis variações da fala: 
linguagem rural, urbana, formal, informal, incluindo as 
linguagens relacionadas a determinados domínios 
sociais (cerimônias religiosas, escola, clube etc.).  
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer semelhanças e diferenças entre 
linguagem oral e escrita (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 5º Ano. Eixo: 
Prática de leitura). 

Comentário do item 
Ao ler o texto e observar as marcas linguísticas 
apresentadas ao longo do poema, é possível que o 
aluno compreenda que a linguagem é bem formal, não 
havendo traços da oralidade ou de linguagem informal. 
Este item em relação ao item 9 (nove) pode ser 
considerado de nível mais básico (B), visto que o estudo 
da diferença entre linguagens formal e informal faz 
parte dos conteúdos estudados pelo aluno desde as 
séries iniciais. 
 
 

ITEM 6  
Na estrofe “E quando vê acontecer alguma coisa 
parecida/com um poema que já leu, a gente logo se/  
recorda dele.”, o termo “dele” se refere ao   
 
(A) verso.  
(B) leitor.  
(C) poeta.  
(D) poema. 
Gabarito:  D 
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 relacionam-se 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 

• Identificar no texto lido o valor expressivo dos 
recursos linguísticos (repetições de termos e 
expressões, ordem das palavras na frase, recursos 
gráficos).  (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 5º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário do item 
Neste item, os alunos devem identificar qual palavra o 
termo “dele” substitui, no caso, a palavra “poema”. 
Para que os alunos tenham êxito neste item, devem 
compreender que as substituições e as repetições, nos 
textos de diferentes gêneros, são recursos coesivos 
utilizados pelos autores para melhorar ou aperfeiçoar 
aquilo que se escreve, principalmente, quando o texto 
deve atender à norma padrão da língua. Este item pode 
ser considerado um pouco mais difícil, ou seja, nível 
operacional (O) em relação ao item 10 (dez), visto que, 
para perceber que o termo “dele” se refere a “poema”, 
o estudante terá que retomar o início da estrofe. 
 
ITEM 7  
Nos versos “A poesia é como o pêndulo dos relógios de  
parede de antigamente...”, a expressão “antigamente” 
dá ideia de 
 
(A) intensidade. 
(B) tempo. 
(C) dúvida. 
(D) lugar. 
Gabarito: B 
 

ITEM 8  
No verso “De tanto ir e vir de um verso a outro...”, o 
termo “e” dá ideia de 
 
(A) adição. 
(B) oposição. 
(C) finalidade. 
(D) explicação. 

http://minhausencia.blogspot.com.br/2010/10/poesia-e-prosa.html
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Gabarito: A 
D12-Estabelecer relações lógico-discursivas presentes 
no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade 
de o aluno reconhecer as relações de coerência textual, 
as quais são marcadas pelas conjunções, advérbios etc.; 
buscando, assim, uma concatenação perfeita entre as 
partes do texto e formando uma unidade de sentido. 
Expectativa de aprendizagem 

• Utilizar adequadamente os mecanismos de coesão 
por meio de pronomes, advérbios e conjunções 
(Currículo Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 5º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário dos itens 
No item 7 (sete), o aluno precisa perceber que a 
habilidade avaliada se trata da relação de coesão, ou 
seja, do uso de recursos coesivos, tais como conjunções, 
advérbios etc, para fazer ligação entre partes do texto 
ou estabelecer uma ideia que, neste caso, é feita pelo 
adverbio “antigamente” que estabelece a ideia de 
tempo. Assim, não basta o aluno reconhecer o 
advérbio; mas, também, compreender a relação de 
sentido que ele estabelece. Este item em relação ao 
item 8 (oito) tem um nível de dificuldade menor, isto é, 
operacional (O), pois o estudo dos advérbios nesta 
etapa foi mais explorado do que o estudo das 
conjunções. Já, no item 8 (oito), o aluno precisa 
perceber que a habilidade avaliada se trata da relação 
de coesão, ou seja, da ligação entre partes do texto. 
Neste caso, é feita pela conjunção aditiva “e”, que 
estabelece a ideia de adição. Assim, não basta o aluno 
reconhecer as conjunções; mas, também, compreender 
a relação de sentido que elas estabelecem. Como o 
estudo das conjunções ainda está se iniciando, este 
item tem um nível maior de complexidade, global (G), 
em relação ao item anterior. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda os itens 9 e 10. 
 

Jogo da Forca 
 

Nesta brincadeira 
uma criança pensa em 
uma palavra. Em seguida, 
traça com um lápis em 
um papel quantas letras 
possui a palavra que 
pensou. A outra ou as 
outras crianças vão tentando adivinhar qual a palavra 
pensada pelo colega sugerindo as letras. 

Cada letra acertada é marcada no riscado 
correspondente a ela (traços já feitos no início da 
brincadeira). A cada letra errada desenha-se parte do 
corpo de um boneco (cabeça, tronco e membros) na 
forca. 

Se o bonequinho for desenhado antes que o 
colega acerte a palavra, a vencedora é a criança que 
pensou na palavra. Caso a palavra seja descoberta 

antes que o desenho do boneco esteja pronto, a 
vencedora é a criança que sugeriu a letra ou adivinhou 
a palavra inteira. 
Disponível em: <http://alessandrataelp.blogspot.com.br/2010/10/genero-

textual-instrucional_27.html>. Acesso em: 09 maio 2017. 

 
ITEM 9  
Nesse texto, predomina uma linguagem 
 
(A) formal. 
(B) poética. 
(C) regional. 
(D) informal. 
Gabarito: A 
D10-Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o 
locutor e o interlocutor de um texto.  
Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade 
de o aluno identificar quem fala no texto e a quem ele 
se destina, essencialmente, pela presença de marcas 
linguísticas (o tipo de vocabulário, o assunto etc.); 
evidenciando, também, a importância do domínio das 
variações linguísticas que estão presentes na nossa 
sociedade. Esta habilidade é avaliada em textos nos 
quais o aluno é solicitado a identificar o locutor e o 
interlocutor nos diversos domínios sociais, como 
também são exploradas as possíveis variações da fala: 
linguagem rural, urbana, formal, informal, incluindo as 
linguagens relacionadas a determinados domínios 
sociais (cerimônias religiosas, escola, clube etc.).  
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer semelhanças e diferenças entre 
linguagem oral e escrita (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 5º Ano. Eixo: 
Prática de leitura). 

Comentário do item 
Ao observar as marcas linguísticas apresentadas ao 
longo do texto, é possível que o aluno compreenda 
traços característicos próprios de uma linguagem 
formal. A regra de jogo apresentada prima por uma 
norma culta ao explicar o passo-a-passo de como se 
joga o jogo da forca. Este item tem um grau de 
dificuldade um pouco mais elevado operacional (O) em 
relação ao item 5 (cinco), pois o texto apresenta um 
nível mais elevado de entendimento e percepção 
linguística. 
 
ITEM 10  
No trecho “Cada letra acertada é marcada no riscado 
correspondente a ela...”, o termo “ela” se refere a 
 
(A) criança. 
(B) palavra. 
(C) colega. 
(D) letra. 
Gabarito: D 
D2-Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de um texto.  

http://3.bp.blogspot.com/_r-znQproXKc/TMl0rEiDBCI/AAAAAAAAAB4/iZr73vrlJCo/s1600/forca.gif
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As habilidades que podem ser avaliadas por este 
descritor relacionam-se 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 

• Identificar no texto lido o valor expressivo dos 
recursos linguísticos (repetições de termos e 
expressões, ordem das palavras na frase, recursos 
gráficos).  (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 5º Ano. Eixo: Prática de leitura). 

Comentário do item 
Neste item, os alunos devem identificar que o pronome 
“ela” substitui, no caso, a palavra “letra”. Para que os 
alunos tenham êxito neste item, devem compreender 
que as substituições e as repetições nos textos de 
diferentes gêneros são recursos coesivos utilizados 
pelos autores para melhorar ou aperfeiçoar aquilo que 
se escreve, principalmente, quando o texto deve 
atender à norma padrão da língua. Este item é 
considerado de nível básico (B), mais fácil em relação 
ao item 6 (seis), pois o pronome “ela” retoma uma 
palavra próxima, situada na mesma frase, não havendo 
outras palavras que possam confundir o aluno. Além 
disso o pronome pessoal ”ela” é mais familiar a esse 
nível de ensino do que o pronome possessivo “dele” 
(item 6). 
 

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

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIAÇÃO COMENTADA – CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 
ITEM 1 
A litosfera é a camada mais externa do planeta Terra, 
constituída por rochas e solo.  
São exemplos de seres vivos que habitam a litosfera 
 
(A) leão, rato e lambari. 
(B) onça, baleia e barata. 
(C) peixe, baleia e cachorro. 
(D) lobo guará, tamanduá e cachorro. 
Gabarito: D 
D1B-Identificar os diferentes seres vivos nos ambientes 
aquáticos e terrestres. 
Este descritor avalia a habilidade de identificar os 
diferentes seres vivos nos ambientes aquáticos e 
terrestres. 
Expectativa de aprendizagem 

• Conhecer a vida nos ambientes aquáticos e 
terrestres e os principais tipos de ecossistema. 

Comentário do item 
Na litosfera, vivem os animais que habitam o solo como 
os vermes, germes, minhocas, lobos guará, tamanduás, 
cachorros, entre outros. 
 
 

ITEM 2 
As relações das atividades humanas com a natureza 
não são sempre boas, podendo causar desequilíbrio 
ambiental. As ações do homem provocam mudanças 
tão intensas e rápidas que a natureza não consegue 
reverter seus efeitos nocivos. 
Um exemplo de atividade humana que prejudica a 
natureza é 

 
(A) poluir o ambiente. 
(B) proteger os animais. 
(C) replantar árvores. 
(D) combater o desmatamento. 
Gabarito: A 
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 entre os seres 
vivos e o ambiente. 
Expectativa de aprendizagem 
• Conhecer os desequilíbrios ambientais advindos de 

atividades humanas. 
Comentário do item 
A atividade humana tem provocado vários danos 
ao meio ambiente. Vários casos de desequilíbrio 
ambiental podem ser observados quando ocorre a 
industrialização sem controle, pois provoca a poluição 
do ar, a contaminação de rios e lagos. 
 
ITEM 3 
A ação do homem sobre a natureza tem provocado 
vários desequilíbrios ao meio ambiente. Atualmente, a 
vegetação tem sido modificada pela ação humana. 
A extinção de algumas espécies de plantas pode ser 
consequência  
  
(A) da erosão. 
(B) do efeito estufa.  
(C) do desmatamento.  
(D) do reflorestamento.  
Gabarito: C 
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 existentes entre os 
seres vivos e o ambiente. 
Expectativa de aprendizagem 

• Conhecer os desequilíbrios ambientais advindos de 
atividades humanas. 

Comentário do item 
As atividades humanas tem sido a causa de vários 
problemas ambientais. O desmatamento é um 
problema que ameaça os recursos naturais, o meio 
ambiente e o equilíbrio ecológico do planeta. Uma das 
consequências do desmatamento é a extinção de 
espécies de plantas e de animais. 
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ITEM 4 
Observe a imagem: 

 
Disponível em: <http://www.correiogravatai.com.br/_conteudo/2016 

/10/noticias/regiao/2014269-o-tratamento-do-esgoto-precisa-
avancar.html>. Acesso em: 27 abr. 2017 (adaptado). 

 
O despejo de esgoto sem tratamento em rios pode 
causar  
 
(A) o favorecimento da pesca artesanal local. 
(B) a diminuição do mau cheiro das águas do rio.  
(C) o favorecimento ao meio ambiente das regiões que 

os rios percorrem. 
(D) o aparecimento de doenças em indivíduos que 

consumirem a água do rio.  
Gabarito: D 
D12B-Identificar a falta de saneamento básico como 
fator de risco à saúde. 
Este descritor avalia a habilidade de identificar os riscos 
à saúde da falta de saneamento básico. Aliado a 
expectativa de aprendizagem, este descritor auxilia a 
conhecer os impactos dos desequilíbrios ambientais ao 
longo dos cursos de água. 
Expectativa de aprendizagem 

• Conhecer os desequilíbrios ambientais advindos de 
atividades humanas.  

Comentário do item 
O despejo de esgoto sem tratamento em rios pode 
causar aparecimento de doenças em indivíduos que 
consumirem a água destes rios. 
 
ITEM 5 
A falta de saneamento básico em áreas urbanas e 
rurais pode gerar vários problemas como a 
contaminação de solos e  
 
(A) transmissão de doenças. 
(B) aumento da agricultura.  
(C) poluição sonora.  
(D) desmatamento.  
Gabarito: A 
D12B-Identificar a falta de saneamento básico como 
fator de risco à saúde. 
Este descritor avalia a habilidade de identificar os riscos 
à saúde da falta de saneamento básico. Aliado a 
expectativa de aprendizagem, este descritor auxilia a 
conhecer os impactos dos desequilíbrios ambientais ao 
longo dos cursos de água. 
 

Expectativa de aprendizagem 

• Conhecer os desequilíbrios ambientais advindos de 
atividades humanas.  

Comentário do item 
A falta de saneamento básico é causa direta de muitas 
doenças e mortes em todo o mundo. Os países mais 
pobres são os mais atingidos pela falta de serviços 
básicos, como água tratada, esgoto encanado e 
destinação correta do lixo, o que acaba interferindo 
diretamente na qualidade e expectativa de vida da 
população e no seu respectivo desenvolvimento. 

Disponível em: <http://www.sampexdesentupidora.com.br/blog/sa 
neamento-basico/doencas-causadas-por-falta-de-saneamento-

basico/>. Acesso em: 24 abr. 2017. 

 
ITEM 6 
São exemplos de hábitos de higiene física que 
contribuem para a preservação da saúde 
 
(A) ir ao parque e jogar lixo no chão. 
(B) escovar os dentes e tomar banho. 
(C) comer frutas e legumes sem lavar.  
(D) deixar de lavar as mãos e usar roupa suja. 
Gabarito: B 
D12C-Analisar hábitos inadequados à preservação da 
saúde.  
Este descritor avalia a habilidade de analisar hábitos 
inadequados à preservação da saúde.  
Expectativa de aprendizagem 

• Relacionar a qualidade de vida a um ambiente 
saudável.  

Comentário do item 
Para se ter uma boa saúde, é necessário cuidar do 
corpo e do ambiente. Neste sentido, higiene física seria 
relacionada às práticas de higiene corporal ou pessoal, 
a exemplo de lavar as mãos, escovar os dentes, tomar 
banho, entre outros.  
 
ITEM 7 
A figura a seguir representa uma casa equipada com 
placas instaladas sobre seu telhado que recebem o 
nome de painéis fotovoltaicos. 

 
Disponível em: <http://www.portalsolar.com.br/como-funciona-o-

painel-solar-fotovoltaico.html>. Acesso em: 24 abr. 2017. 
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A função destes painéis é transformar energia 
 
(A) eólica em solar. 
(B) solar em elétrica. 
(C) hidrelétrica em elétrica. 
(D) nuclear em hidrelétrica 
Gabarito: B 
D20A-Identificar diferentes formas de obtenção de 
energia. 
O descritor avalia se o aluno é capaz de identificar as 
diferentes formas de obtenção de energia. 
Expectativa de aprendizagem 

• Relatar oralmente sobre a geração de energia 
elétrica nas usinas e sua transmissão. 

Comentário do item 
Os painéis fotovoltaicos geram energia elétrica a partir 
da energia solar. É o principal componente de um 
sistema de energia solar e é formado por um conjunto 
de células fotovoltaicas que geram energia através da 
luz do Sol.  
 
ITEM 8 
“A energia _____________ é o resultado do 
aproveitamento do curso dos rios e seus desníveis, 
usando a força da água para movimentar turbinas e é 
transmitida, por fios, à população em forma de energia 
_____________”. 
As palavras corretas que completam o texto são 
 
(A) elétrica/ solar. 
(B) geotérmica/ eólica. 
(C) hidrelétrica/ elétrica. 
(D) nuclear/ elétrica. 
Gabarito: C 
D20A-Identificar diferentes formas de obtenção de 
energia. 
O descritor avalia se o aluno é capaz de identificar as 
diferentes formas de obtenção de energia. 
Expectativa de aprendizagem 

• Relatar oralmente sobre a geração de energia 
elétrica nas usinas e sua transmissão. 

Comentário do item 
“A energia hidrelétrica é o resultado do aproveitamento 
do curso dos rios e seus desníveis, usando a força da 
água (energia potencial) para movimentar turbinas que 
geram energia mecânica, e é transmitida, por fios, à 
população em forma de energia elétrica”.  

 
Disponível em: <http://www.estudopratico.com.br/energia-

hidreletrica-vantagens-e-desvantagens/>. Acesso em: 24 abr. 2017. 

 
ITEM 9 
Muitas atividades realizadas diariamente em nossas 
casas requerem o uso de energia elétrica.   
Um exemplo de atividade que consome esse tipo de 
energia é 
 
 

(A) cozinhar usando fogão a gás. 
(B) secar rupas no varal sob o Sol. 
(C) brincar de correr no parque pela manhã.    
(D) tomar banho quente com chuveiro elétrico.  
Gabarito: D 
D20B-Reconhecer as atividades humanas que 
consomem energia elétrica.  
Este descritor avalia a habilidade do estudante de 
identificar as atividades realizadas pelo homem que 
consomem energia elétrica. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer a combustão, a eletricidade e o 
magnetismo como fenômenos naturais, sua 
utilização e sua importância no cotidiano. 

Comentário do item 
O chuveiro é um dos maiores vilões de gastos com 
energia elétrica. Se ensaboar durante o banho com o 
chuveiro desligado é importante porque, em termos de 
potência, o chuveiro pode representar 20 geladeiras. 
Em uma casa com quatro pessoas que demoram 15 
minutos para tomar banho, por exemplo, o chuveiro 
elétrico representa 25% do consumo total de energia.  
 
ITEM 10 
A energia elétrica contribui de maneira significativa 
para atender as atividades humanas de vários países.   
No Brasil, a atividade humana que mais consome 
energia elétrica é realizada 
 
(A) nas residências. 
(B) nas indústrias. 
(C) nos comércios. 
(D) no transporte público. 
Gabarito: B 
D20B-Reconhecer as atividades humanas que 
consomem energia elétrica.  
Este descritor avalia a habilidade do estudante de 
identificar as atividades realizadas pelo homem que 
consomem energia elétrica. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer a combustão, a eletricidade e o 
magnetismo como fenômenos naturais, sua 
utilização e sua importância no cotidiano. 

Comentário do item 
O setor industrial, segundo dados da Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel), é o maior consumidor de 
energia do país.  
 
 
 


