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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL – ADA 
1ª ETAPA – CICLO II – 2017 

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

 
ITEM 1 
De acordo com os hábitos alimentares, os seres vivos 
são classificados em produtores, consumidores e 
decompositores. 
 
Observe a figura. 

 
Disponível em: 

<https://djalmasantos.wordpress.com/2011/09/23/testes-sobre-
cadeias-e-teias-alimentares-44/>. Acesso em: 09 mar.2017. 

 
Na cadeia alimentar, os seres vivos produtores são 
 
(A) as plantas. 
(B) os insetos. 
(C) os pássaros. 
(D) os fungos e as bactérias. 
Gabarito: A 
D1C-Diferenciar os seres vivos quanto a hábitos 
alimentares. 
Este descritor avalia a habilidade de diferenciar os seres 
vivos quanto aos hábitos alimentares: autótrofos, 
heterótrofos e decompositores. 
Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores e os 
decompositores. 

Comentário do item 
Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que 
necessitam um do outro para obter energia através da 
alimentação. A cadeia alimentar é formada por 
produtores (as plantas), consumidores (carnívoros e 
herbívoros) e os decompositores (fungos e bactérias).  
 
ITEM 2 
Observe a imagem. 
 

 
 

Disponível em: <http://pt.depositphotos.com/26735785/stock-photo-
five-apples-in-various-states.html> Acesso em: 08 mar. 2017. 

 

 
 

 
Os seres vivos que realizam a decomposição dos 
alimentos, fazendo com que eles apodreçam, são 
chamados de 
 
(A) herbívoros. 
(B) carnívoros. 
(C) produtores. 
(D) decompositores. 
Gabarito: D 
D1C-Diferenciar os seres vivos quanto a hábitos 
alimentares 
Este descritor avalia a habilidade de diferenciar os seres 
vivos quanto aos hábitos alimentares: autótrofos, 
heterótrofos 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. Esses nutrientes são 
utilizados pelos organismos produtores, iguais as 
plantas, sendo  reaproveitados. Dessa forma, podemos 
concluir que a decomposição favorece a ciclagem dos 
nutrientes. 
 
ITEM 3 
Na fotossíntese, processo pelo qual as plantas   
produzem seu próprio alimento, são necessários os 
seguintes elementos chamados abióticos ou não vivos: 
 
(A) luz solar, água e gás carbônico. 
(B) água, oxigênio e sais minerais.  
(C) água, açúcar e sais minerais. 
(D) oxigênio, gás carbônico e água. 
Gabarito: A 
D5A-Identificar a relação de dependência dos seres vivos 
com fatores abióticos. 
Este descritor avalia a habilidade de identificar a relação 
de dependência dos seres vivos com fatores abióticos. 
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 de três ingredientes básicos para realizar 
a fotossíntese: a luz solar, a água e o gás carbônico. 
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ITEM 4 
Conforme as diferentes funções que os seres vivos 
desempenham na cadeia alimentar eles são classificados 
em:  produtores, consumidores ou decompositores.  
 
Um exemplo de ser vivo decompositor é 
 
(A) a ameba.  
(B) a bactéria. 
(C) o caramujo. 
(D) o gambá. 
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. Essa 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 troca de 
matéria e energia entre os seres vivos. 
 
Observe a imagem. 

 
Disponível em: <http://www.labec.com.br/biodigital/ambientes/ 

praia/mares/comment-page-1/>. Acesso em: 30 jan. 2017 
(adaptado). 

 
Nesta cadeia alimentar, os seres consumidores são  
 
(A) a planta e o gafanhoto. 
(B) o gafanhoto e o sapo. 
(C) a planta e os fungos. 
(D) o sapo e os fungos.  
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 
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).  
Na cadeia alimentar apresentada na figura, o gafanhoto e 
o sapo são os consumidores.   

 
ITEM 6 
Observe a imagem. 
 

 
Disponível em: <http://meioambiente.culturamix.com/blog/wp-

content/gallery/desmatamento-da-amazonia-5/Aumento-do-
Desmatamento-na-Amazonia-13.jpg>. Acesso em: 06 fev. 2017. 

 
O desmatamento realizado nas florestas é uma atitude 
que prejudica a cadeia alimentar pois diminui, 
principalmente, a quantidade de seres 
 
(A) carnívoros.   
(B) produtores. 
(C) consumidores. 
(D) decompositores. 
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 
O desmatamento das florestas é uma interferência 
humana prejudicial às relações existentes entre os seres 
vivos e o ambiente, pois diminui a quantidade de seres 
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produtores causando o desequilíbrio em toda cadeia 
alimentar.  
 
ITEM 7 
Em uma escola havia um jardim com insetos que se 
alimentavam das folhas das plantas. Os pássaros 
daquela região, por se alimentavam comendo os 
insetos.  

 
 

Disponível em: <http://www.dicasfree.com/wp-
content/uploads/ecossistema-terrestre-1.jpg>. Acesso em: 10 mar. 

2017 (adaptado). 

 
O jardineiro resolveu usar um inseticida (veneno) para 
matar os insetos que estragavam as plantas ao se 
alimentarem de suas folhas. Com esta atitude                       o 
jardineiro poderá 
 
(A) ajudar a alimentação das plantas do jardim. 
(B) contribuir com a alimentação dos insetos. 
(C) melhorar a vida dos pássaros. 
(D) afastar os pássaros do jardim. 
Gabarito: D 
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 os 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 
Ao utilizar o inseticida (veneno) o jardineiro elimina os 
insetos que estragavam as plantas. Assim, os pássaros 
que se alimentavam dos insetos se afastam do jardim 
pois não encontram mais alimentos neste ambiente.  
 
ITEM 8 
Para a existência de vida na Terra, as plantas realizam a 
fotossíntese utilizando uma fonte natural de energia que 
é 
 
(A) a Lua. 
(B) o planeta. 
(C) o Sol. 
(D) o universo. 
Gabarito: C 
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 
As plantas realizam a fotossíntese utilizando a energia 
proveniente do Sol, os minerais da água e o gás 
carbônico do ar. Com esse processo elas liberam o gás 
oxigênio, essencial à existência da vida no planeta Terra. 
 
ITEM 9 
Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam de 
água, clorofila, gás carbônico e  
 
(A) luz. 
(B) terra. 
(C) adubo. 
(D) sombra. 
Gabarito: A 
D6B-Definir os elementos necessários à fotossíntese. 
Este descritor avalia se os estudantes desenvolveram 
habilidades 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 
Para realizar a fotossíntese as plantas necessitam de 
água, clorofila, gás carbônico e luz. 
 
ITEM 10 
Existe um processo no qual as plantas utilizam 
basicamente água, gás carbônico retirado do ar e luz 
para produzir seu próprio alimento. Este processo é 
chamado de 
 
(A) clorofila. 
(B) nutrição. 
(C) respiração. 
(D) fotossíntese. 
Gabarito: D 
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. 
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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL – ADA 
1ª ETAPA – CICLO II – 2017 

4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIAÇÃO COMENTADA – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 1.  
 
Bichos 
 

Conheci uma minhoca 
nascida em Piracicaba, 

que tem um sonho dourado: 
subir na vida e, um dia, 
ser um bicho de goiaba. 

CIÇA. Bichos. São Paulo: FTD, 1994. Fragmento 
 Paulo: Companhia das Letras, 1991. 

 
ITEM 1 
Nesse texto, a expressão “subir na vida” significa 
 
(A) ficar mais alta. 
(B) mudar de cidade. 
(C) ter um sonho feliz. 
(D) melhorar de situação. 
Gabarito: D 
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, 
dando 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, que não estejam explicitamente 
marcadas no texto. Com esse descritor, pretende-se 
verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para 
uma palavra ou expressão que ele desconhece. Essa 
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 leitor tem que acionar o seu repertório 
linguístico para inferir o significado da palavra “subir na 
vida” que, nesse contexto, significa que a minhoca quer 
mudar de vida, realizando seu sonho. Podemos 
classificar o item como (O), ou seja, operacional, 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.  

 
Os meninos morcegos 
                              Sérgio Capparelli 

 
Os meninos 
Da Vila Sossego 
Viraram morcego. 
 
Pernas para cima 
Cabeças para o ar. 
 
Passa um mosquito 
Inhac 
Outro mosquito, 
Inhac 
 
Pernas para cima 
Cabeças para o ar. 
 
Os meninos 
Da Vila Sossego 
Viraram Morcego. 
 
Fingem que dormem 
Estão acesos 
 
Se pensa que passa, 
Melhor não passar 
Inhac, inhac. 
  

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

 

ITEM 2 
Nos versos “Fingem que dormem/ Estão acesos”, a 
palavra “acesos” significa que os meninos estão 
 
(A) alegres. 
(B) nervosos. 
(C) acordados. 
(D) dependurados. 
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, 
dando 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, que não estejam explicitamente 
marcadas no texto. Com esse descritor, pretende-se 
verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para 

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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uma palavra ou expressão que ele desconhece. Essa 
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 leitor deve acionar o seu repertório 
linguístico para inferir o significado da palavra “acesos” 
que nesse contexto foi empregada para significar que os 
meninos estavam acordados. Esse item demanda uma 
inferência mais complexa e por isso, pode ser 
classificado com um nível de dificuldade (G), ou seja, 
global.  
 
Leia o texto   e, a seguir, responda o item 3. 

 
A galinha-d`angola 

                       Vinícius de Moraes 

 
Coitada 
Da galinha- 
-D`angola 
Não anda 
Regulando 
Da bola 
Não para 
De comer 
A matraca 
E vive 
A reclamar 
Que está fraca: 
– “Tou fraca! Tou fraca!” 

 
MORAES, Vinicius de. A galinha-d`angola. In: A arca de Noé: Poemas 

infantis. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1991, p. 44. 

 
ITEM 3 
Podemos identificar a opinião do autor sobre a galinha-
d`angola em 
 
(A)  “Tou fraca! Tou fraca!”. 
(B) “Coitada da galinha-d`angola”. 
(C)  “Não para de comer a matraca”. 
(D) “E vive a reclamar que está fraca”. 
Gabarito: B 
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 do 
autor. Para isso, eles devem compreender que a opinião 
é pessoal e subjetiva, já os fatos podem ser ações, 
acontecimentos etc. Quando o autor diz “Coitada da 
galinha-d’angola”, ele emite um juízo de valor, ou seja, 
ele sente pena da galinha. O item apresenta um nível de 
dificuldade básico (fácil), pois os alunos conseguem 
perceber a opinião do autor no início do texto.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 4. 
 
Tamanduá dodói                            
                  Maria Augusta de Medeiros 

 

Eu não sei quem inventou 
Coisa que é tão condenada, 
Mas foram fazer queimada 
E o incêndio se alastrou. 
Tamanduá se queimou 
E não é nada engraçado. 
Que fique, então, registrado, 
O quanto o fogo destrói 
Tem tamanduá dodói 
Precisando de cuidado. 

 
Disponível em: <http://chc.org.br/cordel-dos-bichos/>. Acesso em: 22 

mar. 2017. 

 
ITEM 4 
O trecho em que aparece a opinião do autor é 
 
(A) “E o incêndio se alastrou.”. 
(B) “Tamanduá se queimou.”. 
(C) “E não é nada engraçado.”. 
(D) “O quanto o fogo destrói.”. 
Gabarito: C 
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 do autor. Para 
isso eles devem compreender que a opinião é pessoal e 

http://chc.org.br/cordel-dos-bichos/
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subjetiva, já os fatos podem ser ações, acontecimentos 
etc. Aqui o aluno deverá perceber que apenas a alternativa 
C (“E não é nada engraçado.”) apresenta uma opinião, as 
outras trazem fatos. O nível de dificuldade pode ser 
considerado operacional (mediano) por exigir do aluno um 
conhecimento mais aprofundado do que é fato e opinião 
em um texto. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 5. 
 

 
Disponível em: <http://soniamgmeciencias.blogspot.com.br/2013/ 

09/aula-com-hqs-e-tirinhas.htmll>. Acesso em: 20 mar. 2017.  
 

 
ITEM 5 
O segundo quadrinho mostra que o quarto do menino 
está 
 
(A) limpo. 
(B) arrumado. 
(C) impecável. 
(D) bagunçado. 
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). Essa habilidade pode 
ser avaliada por meio de textos compostos por gráficos, 
desenhos, fotos, tirinhas, charges.  
Expectativas de aprendizagem 

• Ler histórias em quadrinho, utilizando diferentes 
estratégias de leitura como mecanismos de 
interpretação de textos: 

• Formulação de hipóteses (antecipação e inferência); 
e 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. Com isso, os alunos 
podem chegar à resposta correta, letra D, ao 
observarem que no segundo quadrinho o quarto do 
menino está desorganizado. O nível de dificuldade 
apresentado nesse item pode ser considerado (B) básico 
(fácil), pois as imagens e a fala da mãe mostram a 
desorganização do quarto do menino.   

 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 6.  

 
Disponível em: <https://www.mensagenscomamor.com/mensa 

gem/129716>. Acesso em: 20 mar. 2017. 

 
ITEM 6 
A imagem do coração, no centro do cartaz, está no lugar 
da palavra  
 
(A) amo. 
(B) pulo. 
(C) corro.  
(D) brinco. 
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). Essa 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); e verificação de hipóteses 
(seleção e checagem) (Currículo Referência do Estado 

http://paraisodosprofessores.blogspot.com.br/2011/10/as-borboletas-texto-informativo.html


 

8 
 

de Goiás. Língua Portuguesa. 3º ano. Eixo: Prática de 
Leitura). 

Comentário do item 
Para responder o item, também é necessário observar a 
linguagem verbal e não verbal. Dessa forma, os alunos 
poderão chegar à resposta correta que é a palavra “amo”, 
que no cartaz foi substituída por um coração. O nível de 
dificuldade desse item pode ser considerado (O) 
operacional (mediano) pois os alunos deverão acionar seus 
conhecimentos prévios para responder corretamente.  

 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 7. 
 
A menina que não queria ser princesa 
                                                      Jarid Arraes 

 
Era uma vez uma menina 
Dotada de esperteza 
Nascida lá no sertão 
Batizada de Tereza 
Era muito da danada 
Arretada de brabeza. 
Ela, muito curiosa, 
Gostava de aventura 
Carregava bela fama 
De fazer muita loucura 
Não fazia nove horas 
E na queda ela era dura. 
[...] 

Disponível em:  <http://cordel-irando.blogspot.com.br/2016/10/ 
princesa-sera.html/>. Acesso em: 24 mar. 2017. 

 

ITEM 7 
No trecho "Ela, muito curiosa,", o termo “ela” se refere 
a 
 
(A) esperteza. 
(B) brabeza.  
(C) danada. 
(D) Tereza. 
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. Dessa forma, 
eles 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.  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 
“ela” substitui, no caso, a palavra “Tereza”. 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. A dificuldade desse item pode 
ser considerada operacional, ou seja, mediana, pois os 
alunos ainda estão desenvolvendo a habilidade prevista 
nesse descritor. Entretanto, eles também podem 
relacionar o pronome à palavra “Tereza” ao tentar 
identificar a quem ele se refere e chegar à resposta 
correta.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 8. 

 
Televisão 

                                           Jose Paulo Paes 
 

Televisão é uma caixa de imagens que fazem 
barulho. Quando os adultos não querem ser 
incomodados, mandam as crianças assistir televisão. 

O que eu gosto mais na televisão são os 
desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é 
muito mais engraçado do que gente imitando gente 
como nas telenovelas. 

Não gosto muito de programas infantis com 
gente fingindo de criança. 

Em vez de ficar olhando essa gente brincar de 
mentira, prefiro brincar de verdade com meus amigos e 
amigas. 

Também os doces que aparecem anunciados 
na televisão não tem gosto de coisa alguma porque 
ninguém pode comer uma imagem. 

Já os doces que minha mãe faz e que eu como 
todo dia, esses sim são gostosos. 

 
Disponível em: <https://www.acessaber.com.br/atividades/interpreta 

cao-de-texto-televisao-4o-ou-5o-ano/>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 

 
ITEM 8 
No trecho “esses sim são gostosos”, a palavra “esses” 
se refere a  
 
(A) doces. 
(B) bichos. 
(C) amigos. 
(D) desenhos. 
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 relacionam-se ao reconhecimento da função 
dos elementos que dão coesão ao texto. Desta forma, 
eles poderão identificar quais palavras estão sendo 
substituídas e/ou repetidas para facilitar a continuidade 
do texto e a compreensão do sentido.   

http://cordel-irando.blogspot.com.br/2016/10/princesa-sera.html/Acesso
https://www.acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-televisao-4o-ou-5o-ano/
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Expectativa de aprendizagem 

• Utilizar corretamente pronomes pessoais (ele (s), 
ela(s)) substituindo os substantivos (Currículo 
Referência. 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 
demonstrativo “esse ” substitui, no caso, a palavra 
“doces”. A dificuldade desse item pode ser considerada 
global (G), ou seja, difícil, pois depende de um nível de 
conhecimento mais aprofundado do uso do pronome 
demonstrativo.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 9. 
 

 
Disponível em: <https://br.pinterest.com/pin/5176325508931927 

61/>. Acesso em: 20 mar. 2017. 
 
ITEM 9 
No último quadrinho, as letras em negrito sugerem que 
a menina está 
 
(A) gritando. 
(B) chorando. 
(C) sussurrando. 
(D) resmungando. 
Gabarito: A 
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. 
Expectativa 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 como itálico, negrito, caixa alta etc, são 
recursos expressivos e ultrapassam os aspectos 
puramente gramaticais. No último quadrinho do item, as 
letras em negrito sugerem que a menina está gritando 
ao perceber que a água está poluída.  O nível de 
dificuldade apresentado no item pode ser considerado 
operacional, ou seja, mediano, e também é um descritor 
que será trabalhado no decorrer do bimestre, mas isso 
não significa que o aluno não possa reconhecer a função 
das palavras em negrito. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 10. 

 
[....] Alice, perdida, perguntou ao Chapeleiro Maluco:  
– Onde vai dar esse caminho?  
O Chapeleiro Maluco respondeu com outra pergunta:  
– Onde você quer ir, menina?  
Alice, pega de surpresa com uma resposta-pergunta, 
disse:  
– Ah... não sei.  
O Chapeleiro Maluco concentrado em sua resposta 
respondeu-lhe:  
– Ora... ora... para quem não sabe aonde quer ir 
qualquer caminho serve! [...] 

Adaptado de Alice no País das maravilhas, de Lewis Carroll  
 

ITEM 10 
Na frase “ – Onde vai dar esse caminho? ”, o ponto de 
interrogação sugere 
 
(A) dúvida. 
(B) surpresa. 
(C) indignação.  
(D) impaciência.  
Gabarito: A 
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. 
Expectativa 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: 
 “ – Onde vai dar esse caminho?”, o ponto de interrogação 
sugere dúvida. O item pode ser considerado global, ou seja, 
difícil, pois como foi dito anteriormente, é um conteúdo do 
bimestre e há a possibilidade de o aluno conhecer apenas a 
função gramatical do ponto de interrogação, sem perceber 
os efeitos de sentido decorrentes do seu uso. 
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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL – ADA 

1ª ETAPA – CICLO II – 2017 
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

AVALIAÇÃO COMENTADA – MATEMÁTICA

ITEM 1 
Observe as notas das avaliações dos estudantes: 
 

 
 
A Professora Mirian colocará as notas de seus estudantes 
em ordem crescente. 
A ordem dessas notas será 
   
(A) 5,2 ;  9,8 ;  7,6 ;  8,1 ;  6,9 ;  7,3. 
(B) 8,1 ;  5,2 ;  7,3 ;  7,6 ;  9,8 ;  6,9. 
(C) 5,2 ;  6,9 ;  7,3 ;  7,6 ;  8,1 ;  9,8. 
(D) 9,8 ;  8,1;  7,6 ;  7,3 ;  6,9 ;  5,2. 
Gabarito: C  
Solução 
Professor(a), para determinar a solução é necessário o 
estudante verificar o número e suas respectivas casas 
decimais. Desta forma, apenas dois números podem ser 
confundidos (7,3 e 7,6), porém como 3 é menor que 6, então 
a sequência correta é a alternativa C. 
D22B-Ordenar números decimais. 
 
ITEM 2 
Antônio distribuiu algumas maçãs em caixas conforme a 
imagem a seguir:  

 

O total de maçãs distribuídas por Antônio foi 
(A) maior que 35. 
(B) exatamente 30. 
(C) menor que 30. 
(D) exatamente 35. 
Gabarito: B 
Solução 
O estudante deverá identificar que a soma de 5 + 5 + 5 + 5 + 
5 + 5 é o mesmo 6 x 5 que é igual a 30. 
D20B-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de adição de 
parcelas iguais. 
 
ITEM 3 
Observe as figuras a seguir: 

 
 
Quantas pedras goianas, sobrepostas, são suficientes para 
atingir a mesma altura do Cristo Redentor? 
 
(A) 3.  
(B) 4.  
(C) 5.  
(D) 6.  
Gabarito: D 
Solução 
São 6 (seis) pedras sobrepostas como mostra a figura a 
seguir. 
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D6A-Comparar comprimento por meio de medidas não 
padronizadas. 
 
ITEM 4 
Para um lanche entre 15 estudantes do 4º ano, cada um 
deles levou 13 salgados.  
O total de salgados que os estudantes levaram é 
 
 
(A) um número maior que 200. 
(B) um número compreendido entre 160 e 170. 
(C) um número menor que 160. 
(D) um número compreendido entre 190 e 200. 
Gabarito: D 
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. 
15𝑥13 = 195, logo a alternativa correta é a letra D. 
D20C-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de 
proporcionalidade. 
 
ITEM 5 
A figura a seguir, representa uma reta numérica.   

 
O número 70 está representado na reta numérica pela letra  
 
(A) M. 
(B) N. 
(C) L. 
(D) P. 
Gabarito: D 
Solução 

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

 
 

Assinale a alternativa que apresenta as figuras não planas.  
 
 
(A) 1 e 2. 
(B) 1 e 5 
(C) 3 e 6 
(D) 4 e 5 
Gabarito: B 
Solução 
Figuras não planas são figuras geométricas que não estão 
limitadas dentro de um único plano. Elas também são 
chamadas de Figuras Geométricas Espaciais. As figuras 
1(um) e 5(cinco) são figuras geométricas não planas. 

 
 
D2A-Diferenciar figuras planas de figuras não planas 
(prisma, pirâmide, cone, cilindro). 
 
ITEM 7 
Observe a lacuna do anúncio de venda de uma chácara: 

 
A unidade de medida de comprimento que preenche a 
lacuna é o 
 
(A) milímetro. 
(B) centímetro. 
(C) decímetro. 
(D) quilômetro. 
Gabarito: D 
Solução 
A única unidade de medida pertinente ao preenchimento da 
lacuna é o quilômetro. 
D6C-Reconhecer a utilização das unidades de medidas de 
comprimento (centímetro, metro e quilômetro) no contexto 
diário. 
 
ITEM 8 
Os lançamentos de filmes nos cinemas estão condicionados 
ao total de poltronas que cada cinema possui. Veja o quadro 
a seguir: 
 

 
 
Um determinado cinema possui suas poltronas distribuídas 
em 12 colunas e 15 linhas. 
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Nessas condições, pode-se dizer que nesse cinema são 
lançados filmes que estão    
 
(A) nos níveis I e II. 
(B) apenas no nível I. 
(C) nos níveis II e III. 
(D) apenas no nível III. 
Gabarito: D 
Solução 
Determinando o total de poltrona que o cinema possui. 12 
colunas e 15 linhas, logo, 12 × 15 = 180 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠. 
Pelo quadro, esse cinema só poderá exibir lançamentos de 
filmes de nível III.   
D20D-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de 
configuração retangular. 
 
ITEM 9 
Observe a representação do sólido geométrico a seguir: 

 
Assinale a alternativa que representa a planificação desse 
sólido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabarito: C 
Solução 

 
D2D-Relacionar as figuras geométricas espaciais (prisma, 
pirâmide, cone, cilindro) com suas respectivas planificações. 
 
 
ITEM 10 
Rosana comprou três blusas: uma vermelha, uma branca e 
uma amarela e duas saias: uma preta e outra azul. 
Assinale a alternativa que indica quantas maneiras 
diferentes Rosana pode combinar essas três blusas com as 
duas saias. 
 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 5 
(D) 6  
Gabarito: D 
Solução 
2 saias X 3 blusas = 6 combinações  
 
ou 

 

D20E-Resolver problema com números naturais, 

envolvendo a multiplicação associada à ideia combinatória. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


