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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.

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.

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.

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.

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.
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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.

ITEM 9

Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam

de água, clorofila, gás carbônico e 

(A) luz.

(B) terra.

(C) adubo.

(D) sombra.

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.

ITEM 6

Observe a imagem.

Disponível em:<http://meioambiente.culturamix.com/

blog/wp-content/gallery/desmatamento-da-amazonia-5/Au-

mento-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.

ITEM 7

Em uma escola havia um jardim com insetos que

se alimentavam das folhas das plantas. Os pássaros

daquela região 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.
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Se pensa que passa,

Melhor não passar

Inhac, inhac.

CAPPARELLI, Sergio. 

Os meninos morcegos. In: revista Ciência Hoje das Cri-

anças. 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.

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”.

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.

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

ENSINO FUNDAMENTAL - 4º ANO
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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.”.

Leia o texto e, a seguir, responda o item 5.

ITEM 5

O segundo quadrinho mostra que o quarto do

menino está

(A) limpo.

(B) arrumado.

(C) impecável.

(D) bagunçado.

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

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

com/mensagem/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.

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.

Disponível em: <http:// http://soniamgmeciencias.

blogspot.com.br/2013/09/aula-com-hqs-e-tirinhas.htmll>.

Acesso em: 20 mar. 2017. 
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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.

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. 

ITEM 7

No trecho "Ela, muito curiosa,", o termo  ela se

refere a

(A) esperteza.

(B) brabeza. 

(C) danada.

(D) Tereza.

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/in-

terpretacao-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.

SOCORRO! UMA ÁGUA-VIVA! NÃO É UMA ÁGUA-VIVA CAROL! 

É SÓ UM SACO PLÁSTICO!
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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.

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.

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 

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.

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.

MATEMÁTICA

Alef
5,2

Bianca
9,8

Camila
7,6

Daniel
8,1

Eliana
6,9

Fabiana
7,3

Pedra Goiania

5
 m

3
0

 m

Cristo Redentor
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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.

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.

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.

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.

ITEM 9

Observe a representação do sólido geométrico a

seguir:

Assinale a alternativa que representa a planificação

desse sólido.

Filmes (nível)

Total de poltrona
nos cinemas

Acima 

de 300

de 200 

a 299

de 100 

a 199

I II III

(A) (B)

(C) (D)

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.


