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

5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
AVALIAÇÃO COMENTADA – CIÊNCIAS DA NATUREZA

 
ITEM 1 
A Terra apresenta condições especiais para a existência 
da vida. A camada onde é encontrada a vida é a biosfera. 
Ela é formada pela atmosfera, hidrosfera e litosfera. 
Observe a figura: 

 
Disponível em: <http://escolakids.uol.com.br/sistema-terrestre.htm>. 

Acesso em: 1º fev. 2017. 

 
São exemplos de seres vivos que habitam a hidrosfera 
 
(A) abelha, pardal e lambari. 
(B) lambari, pintado e rato. 
(C) lambari, pintado e atum. 
(D) rato, pintado e cachorro. 
Gabarito: C 
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 
O ambiente de um ser vivo é formado por tudo que está 
ao seu redor: animais, plantas, solo, água, ar, luz e calor 
do Sol. Os seres vivos dependem do ambiente para obter 
aquilo de que precisam para viver, como ar, água, 
alimento e abrigo. Animais e plantas são adaptados para 
sobreviver. Os peixes, por exemplo, podem nadar e 
respirar dentro da água, mas não sobrevivem fora dela. 
 
ITEM 2 
Existem diversos tipos de relações entre os seres vivos e 
a natureza que garantem a sua sobrevivência.  As 
atividades humanas interferem nas relações entre os 
seres vivos e o ambiente. 
 
 
 

 
Um exemplo de atividade humana que prejudica a 
natureza é o  
 
(A) combate a incêndios. 
(B) desmatamento. 
(C) plantio de horta. 
(D) plantio de árvores frutíferas. 
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 nas relações entre os seres vivos 
e o ambiente. 
Expectativa de aprendizagem 

• Conhecer os desequilíbrios ambientais advindos de 
atividades humanas. 

Comentário do item 
O desequilíbrio ecológico, decorrente das ações do 
homem, causam mudanças tão intensas e tão rápidas 
que os mecanismos naturais não conseguem neutralizar 
a tempo seus efeitos nocivos. Um dos exemplos dessas 
atividades mais prejudiciais à natureza é o 
desmatamento que tem como principais consequências a 
degradação do solo, destruição de espécies e enchente. 
  
ITEM 3 
A relação homem e natureza é motivo de muita 
preocupação. A busca por mais recursos naturais, por 
meio da mineração, provoca grandes alterações no meio 
ambiente.  
 
A mineração, de forma desordenada, pode provocar   
 
(A) erosão. 
(B) renovação hídrica. 
(C) preservação dos animais. 
(D) conservação dos vegetais. 
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 existentes entre os 
seres vivos e o ambiente. 
Expectativa de aprendizagem 

• Conhecer os desequilíbrios ambientais advindos de 
atividades humanas. 

Comentário do item 
Várias atividades humanas podem causar erosão. A 
mineração, de forma desordenada, é uma delas. Ao 
retirar uma grande quantidade de terra de uma jazida de 
minério os solos próximos podem perder sua estrutura de 
sustentação e dar início a erosão. 

http://escolakids.uol.com.br/sistema-terrestre.htm
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ITEM 4 
O rio Corumbá nasce nos montes Pirineus de Goiás, 
região histórica do ciclo do ouro onde foram fundadas, 
no século XVIII, as cidades mineradoras como Meia Ponte 
(hoje Pirenópolis) e a própria cidade de Corumbá de 
Goiás. Este rio é um ponto de turismo ecológico, 
entretanto ao longo de seu curso recebe esgotos sem 
tratamento de várias cidades goianas.  
Disponível em: <http://www.eco.tur.br/ecoguias/pirenopolis/ecopontos 

/rios/corumba.htm>. Acesso em: 14 fev. 2017 (adaptado). 
O descarte de lixo pelos turistas e o despejo de esgoto 
sem tratamento em rios, como no rio Corumbá, podem 
causar  
 
(A) favorecimento a fauna presente nas regiões que o rio 
percorre. 
(B) a não formação de odores vindos do esgoto 
despejado. 
(C) aparecimento de doenças em indivíduos que 
consumirem a água do rio.  
(D) aumento do oxigênio da água favorecendo o 
aumento da população de peixes. 
Gabarito: C 
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 descarte de lixo pelos turistas e o despejo de esgoto sem 
tratamento em rios, como no rio Corumbá podem causar 
aparecimento de doenças em indivíduos que consumirem a 
água do rio. O lixo jogado pelos turistas pode favorecer a 
proliferação de microrganismos causadores de doenças, 
além de intoxicar os animais que vivem ao longo do curso do 
rio. 

 
ITEM 5 
As margens do rio Corumbá sofrem consequências da 
retirada de areia e cascalho em diversos pontos (como 
em Luziânia). A retirada das matas ciliares e a atividade 
agrícola podem ser responsáveis por impactos negativos 
sobre toda a extensão do rio. 
Disponível em: <http://www.eco.tur.br/ecoguias/pirenopolis/ecopontos 

rios/corumba.htm>. Acesso em: 14 fev. 2017 (adaptado). 

 
Para uma população que não dispõe de tratamento de 
água o consumo da água de um rio, como o Corumbá, 
contaminada com agrotóxicos pode gerar 
 
(A) aumento de casos de dengue. 
(B) surto de febre amarela. 
(C) infecções virais. 
(D) intoxicação. 

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  
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 
Para uma população que não dispõe de tratamento de 
água, o consumo da água de um rio, como o Corumbá, 
contaminada com agrotóxicos provenientes da atividade 
agrícola pode gerar intoxicação. A intoxicação por 
agrotóxicos pode ocasionar tonturas, cólicas abdominais, 
náuseas, vômitos, dificuldades respiratórias, tremores, 
irritações na pele, nariz, garganta e olhos; convulsões, 
desmaios, coma e até mesmo a morte. As intoxicações 
crônicas — aquelas causadas pela exposição prolongada 
ao produto — podem gerar problemas graves, como 
paralisias, lesões cerebrais e hepáticas, tumores, 
alterações comportamentais, entre outros. Em mulheres 
grávidas podem levar ao aborto e à malformação 
congênita. 
 
ITEM 6 
Imagens como esta, a seguir, são comuns em nosso dia a 
dia em banheiros públicos. 

 
Disponível em: <http://loja.afixgraf.com.br/placa-de-higiene-para-

banheiro-feminino.html>. Acesso em: 15 fev. 2017. 

 
As ações sugeridas nesta placa 
 
(A) previnem a contaminação por microrganismos 
causadores de doenças. 
(B) auxiliam a reprodução do mosquito da dengue. 
(C) favorecem o aparecimento de doenças virais. 
(D) aumentam os casos de DSTs. 
Gabarito: A 

http://www.eco.tur.br/ecoguias/pirenopolis/areas/parques/pepireneus.htm


 

3 
 

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 
As orientações e práticas sugeridas nestes tipos de placas 
encontradas em banheiros públicos previnem a 
proliferação e dispersão de microrganismos. Estes 
cuidados ajudam a evitar doenças como infecções 
intestinais, infecções urinárias ou hepatite A. 
 
ITEM 7 
Com o passar do tempo o homem tem desenvolvido 
técnicas que lhe permite utilizar a natureza para a 
geração de energia elétrica. Uma das formas que ele 
utiliza para geração de energia é aquela que aproveita a 
força dos ventos para fazer girar as máquinas, como a da 
figura a seguir. 
 

 
Disponível em: <http://www.portal-energia.com/vantagens-

desvantagens-da-aerogerador/>. Acesso em: 30 jan. 2017.  

 
O tipo de geração de energia, a partir da força dos 
ventos, é chamada de 
 
(A) eólica. 
(B) nuclear. 
(C) geotérmica. 
(D) hidrelétrica. 
Gabarito: A 
D20A-Identificar diferentes formas de obtenção de 
energia. 
O descritor avalia se o aluno é capaz de identificar 
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 eólica é a transformação da energia do vento 

em energia útil, tal como na utilização de aero geradores 
para produzir eletricidade, moinhos de vento para 
produzir energia mecânica ou velas para impulsionar 
veleiros. 
 
 

ITEM 8 
No Brasil, utilizam-se vários tipos de geração de energia 
elétrica. A principal delas é aquela que aproveita a 
energia armazenada em quedas d’água com a construção 
de barragens (veja figura).  
 

 
Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/05/capa 

cidade-instalada-de-geracao-de-energia-atinge-142-610-mw-em-
marco/usina.jpg/view>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

Esse tipo de geração de energia é denominada  
 
(A) eólica. 
(B) nuclear. 
(C) geotérmica. 
(D) hidrelétrica. 
Gabarito: D 
D20A-Identificar diferentes formas de obtenção de 
energia. 
O descritor avalia se o estudante é capaz de identificar 
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 grande parte da energia elétrica produzida no Brasil é 
gerada por usinas hidrelétricas,  pois  o país é rico em rios 
com grandes extensões, caudalosos, que correm sobre 
planaltos e depressões.  
 
ITEM 9 
A energia elétrica que utilizamos em casa é gerada pelas 
usinas hidrelétricas, nucleares ou termoelétricas, 
instaladas em locais que podem estar a centenas ou 
milhares de quilômetros de distância.  
Em nosso cotidiano realizamos atividades que consomem 
energia elétrica como 
 
(A) jogar bola. 
(B) ler um livro. 
(C) assistir televisão. 
(D) caminhar pelo parque.  
Gabarito: C 
D20B-Reconhecer as atividades humanas que consomem 
energia elétrica.  
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Este descritor avalia a habilidade do estudante para 
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 
Em nosso cotidiano nos deparamos com diversos 
aparelhos eletroeletrônicos que necessitam da 
eletricidade para funcionar. Cada um desses aparelhos, 
quando ligados, consome certa quantidade de energia, 
sendo que alguns consomem mais, outros menos. Um 
exemplo de atividade que consome energia elétrica é 
assistir televisão. 
 
ITEM 10 
Muitas atividades humanas consomem energia elétrica. 
Atualmente, é uma das fontes de energia mais utilizada 
no mundo, o que a torna muito importante para a 
economia e manutenção de diversos setores.  
Observe o gráfico: 

 
Consumo de energia elétrica por setor no Brasil em 2007. 

Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/atlas_par1_ 
cap2.pdf>. Acesso em: 10 mar.2017. 

 
Qual dos setores mostrados, no gráfico, teve o maior 
consumo de energia elétrica? 
 
(A) Comercial. 
(B) Industrial. 
(C) Residencial. 
(D) Agropecuário. 
Gabarito: B 
D20B-Reconhecer as atividades humanas que consomem 
energia elétrica.  
Este descritor avalia a habilidade do estudante para 
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 
Dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 
de 2007, mostra que por setores, o industrial, como 
ocorre tradicionalmente, continuou a liderar o ranking 
dos maiores consumidores de energia elétrica, com a 
aplicação de 192.616 GWh. 
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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL – ADA 
 1ª 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 

Tudo bem ser diferente! 
 

O elefante tem tromba. A girafa tem pescoço 
comprido. A formiga é bem pequenininha. E o 
ornitorrinco, nem se fala… tem uma cara que é só dele… 

A tartaruga anda bem devagar, mas isso não 
incomoda o guepardo, um dos bichos mais rápidos do 
mundo; os peixes nadam muito bem, mas não sabem 
voar; os pássaros voam, mas só alguns sabem nadar… e 
nem por isso um fica chateado com o outro. Afinal, tudo 
na natureza é legal por ser diferente! 

[...] 
E não é só na turma da bicharada que todo mundo 

é diferente. Nós, os seres humanos, somos muitos, mas 
muito diferentes! Brancos, negros, ruivos, magros, 
gordos, de cabelos lisos, encaracolados, ruivos, com 
sardas, com síndrome de Down, sem cabelos, com os pés 
grandes, com dedos tortos, cegos, com as pernas tortas, 
surdos, com aparelho nos dentes, mudos, rápidos, com 
óculos, lerdos, com tiques… A lista é longa. 

 
Naiara Raggiotti. Mate sua Curiosidade! Em: Alina Perlman. Diferentes 

somos todos. São Paulo: SM, 2005. 

 
Texto II 
 

Na minha escola todo mundo é igual 
Rossana Ramos e Priscila Sanson 

 
Lá na minha escola 
Ninguém é diferente 
Cada um tem o seu jeito 
O que importa é ir pra frente. 
 
[...] 
 
Tem uns que não podem andar 
E usam cadeira de rodas 
Jogam vôlei, fazem balé 
E só querem andar na moda. 
 
[...] 
 
Tem criança gorda, magra 
Alta, baixa, rica e pobre 
Mas todos são importantes 
Como prata, ouro e cobre. 
 
Tem gente que aprende depressa 
Tem gente que demora um pouco 

 
Mas isso não faz diferença 
bEm uma escola havia um jardim com insetos que se 
alimentavam das folhas das plantas. Os pássaros daquela 
região, por vez, se alimentavam comendo os insetos.  
  Porque um ensina pro outro. 
[...] 
 
Na minha escola se aprende 
Que não existe perfeição 
E o que todos nós precisamos 
É de carinho e atenção. 
 
Que bom se todo mundo 
Pudesse entender direito 
Que tudo fica mais fácil 
Sem o tal do preconceito. 
 
Aqui vai um belo conselho 
Que só leva um segundo 
Quem não respeita o outro 
Não tem lugar neste mundo! 
 

Disponível em: <princesa212013.blogspot.com/2013/04/historia-na-
minha-escola-todo-mundo-e.html>. Acesso em: 16 mar. 2017.  

 

ITEM 1   
O assunto comum tratado nos dois textos é/são 
 
(A) o cuidado com as pessoas. 
(B) a importância das crianças. 
(C) as diferenças entre as pessoas. 
(D) o preconceito com as crianças. 
Gabarito: C 
 
ITEM 2  
Comparando o texto I com o texto II, pode-se afirmar 
que somente o texto I trata do/a 
 
(A) respeito com o outro. 
(B) diferença entre os animais. 
(C) preconceito com o diferente. 
(D) diferença entre os estudantes. 
Gabarito: B 
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. 
Essa 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, para os quais é 
solicitado o reconhecimento das formas distintas de 
abordagem. 
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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 “diferenças 
entre as pessoas” é abordada em um texto em versos 
(poema) e outro em prosa, que é um trecho de um livro. 
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), 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 somente o texto I traz informações sobre 
as diferenças entre os animais, o que não é mencionado 
no texto II. Desta forma, este item, em comparação ao 
item 1 (um), é mais fácil (nível básico) de ser 
compreendido pelos alunos, pois o texto II em nenhum 
momento fala sobre animais, enquanto que o texto I já se 
inicia com este assunto. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 3. 

 
Disponível em: <https://pt.slideshare.net/silvaniabarbara/simulados- 

fora-tarefa>. Acesso em: 20 mar. 2017.  

ITEM 3 
Nesse texto, a menina se cansou rápido porque 
 
(A) pedala a bicicleta sozinha. 
(B) rejeita a ajuda dos garotos. 
(C) as meninas se cansam mais. 
(D) a bicicleta anda rápido demais. 
Gabarito: A 
 
Leia o texto e, a seguir, responda o item 4. 

 
                                                                                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Disponível em: <http://meninomaluquinho.educacional.com.br/Pagina 
 Tirinha/PaginaAnterior.asp?da=10032009%3E>. Acesso: 20 mar. 2017. 

 
ITEM 4  
A expressão e a fala da menina no primeiro quadrinho 
sugerem que ela 

 
(A) pensou que o menino espiava alguém atrás da porta. 
(B) ficou nervosa porque foi impedida de sair de casa. 
(C) queria olhar, também, pela fechadura da porta. 
(D) estava atrasada para sair de casa. 
Gabarito: A 
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, ao associar a imagem e o texto, ou seja, a fala 
dos personagens, o aluno deverá perceber facilmente que 
a menina se cansou rápido porque os meninos não a 
ajudam a pedalar a bicicleta. Assim, este item pode ser 
considerado de nível básico, pois na imagem o fato de os 
meninos não pedalarem está bem explícito.  

http://meninomaluquinho.educacional.com.br/PaginaTirinha/PaginaAnterior.asp?da=10032009%3E
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Já no item 4, os estudantes deverão ler e interpretar 
elementos verbais e não-verbais. A interpretação associa 
o que está escrito “Que coisa feia!” com a expressão 
facial da menina, que demonstra contrariedade e 
indignação ao imaginar que o menino esteja espiando 
alguém pelo buraco da fechadura. Este item, em relação 
ao item 3, pode ser considerado de nível operacional, pois 
o aluno deverá observar a expressão facial da menina 
associada ao texto e fazer uma inferência com os seus 
próprios conhecimentos prévios de que olhar atrás da 
porta não é um comportamento adequado. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda os itens 5, 6 e 7. 

 
O peru 

 
O peru foi a passeio  
Pensando que era pavão  
Tico-tico riu-se tanto  
Que morreu de congestão 
 
O peru dança de roda  
Numa roda de carvão  
Quando acaba fica tonto  
De quase cair no chão 
   
O peru se viu um dia  
Nas águas do ribeirão  
Foi-se olhando, foi dizendo  
Que beleza de pavão 
   
Foi dormir e teve um sonho  
Logo que o sol se escondeu  
Que sua cauda tinha cores  
Como a desse amigo seu.   

MORAES, Vinícius de. A Arca de Noé. São Paulo. Companhia das 
Letrinhas, 1991.    

 

ITEM 5  
Nesse texto, predomina a linguagem 
 
(A) poética. 
(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, como 
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, tais como a rima e a 
métrica, bem como sua formatação em forma de versos e 
estrofes, é possível que o aluno compreenda traços 
característicos próprios de uma linguagem poética, afinal 
o texto trata-se de um poema. Este item em relação ao 
item 9 (nove) pode ser considerado de nível mais fácil 
(básico), visto que o aluno já estuda esse gênero textual 
(poema) desde as séries iniciais. Assim, o aluno consegue 
perceber, a partir do gênero textual, que a linguagem 
empregada é poética. 
 
ITEM 6  
No último verso do poema “O peru”, a expressão “desse 
amigo”, refere-se ao   
 
(A) tico-tico.  
(B) pavão.  
(C) peru.  
 (D) sol. 
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 relacionam-se ao reconhecimento da função 
dos elementos que dão coesão ao texto. Desta forma, os 
alunos 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 a 
expressão “desse amigo” substitui, no caso, a palavra 
“pavão”. 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, com o intuito de melhorar ou 
aperfeiçoar aquilo que se escreve, principalmente quando 
o texto atende a norma padrão da língua. Este item pode 
ser considerado um pouco mais difícil (operacional) em 
relação ao item 10 (dez), pois para perceber que a 
expressão “desse amigo” se refere ao pavão, o estudante 
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terá que retomar o poema desde o início, para notar que, 
só na última estrofe, o “pavão” não é mencionado. 
 
ITEM 7  
Nos versos “O peru se viu um dia/Nas águas do ribeirão”, 
a expressão “um dia” dá ideia de 
 
(A) intensidade. 
(B) tempo. 
(C) dúvida. 
(D) lugar. 
Gabarito: B 
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 no texto em 
busca de uma concatenação perfeita entre as partes do 
texto, as quais são marcadas pelas conjunções, advérbios 
etc., 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 do item 
Neste item, o aluno precisa perceber que a habilidade 
avaliada trata-se da relação de coesão, ou seja, do uso de 
recursos coesivos, tais como conjunções, advérbios etc., 
para fazer ligação entre as partes do texto que, neste 
caso, é feita pela locução adverbial “um dia”, 
estabelecendo a ideia de tempo. Assim, não basta o 
aluno reconhecer a locução adverbial, mas também 
compreender a relação de sentido que ela estabelece. 
Esse item em relação ao item 8 (oito) tem um nível de 
dificuldade menor (operacional), visto que o estudo dos 
advérbios nesta etapa foi mais explorado do que o das 
conjunções. 
 
Leia o texto e, a seguir, responda os itens 8, 9 e 10. 
 

Jogo de Damas 

 

 
 
O jogo de damas é praticado em um tabuleiro de 64 

casas, claras e escuras. A grande diagonal (escura) deve 
ficar sempre à esquerda de cada jogador. O objetivo do 
jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do 
adversário. Podendo ser uma peça de cada vez, ou mais 
de uma. 

O jogo de damas é praticado entre dois parceiros, 
com 12 pedras brancas de um lado e com 12 pedras 
pretas de outro lado. 

O lance inicial cabe sempre a quem estiver com as 
peças brancas. Também, joga-se damas em um tabuleiro 
de 100 casas, com 20 pedras para cada lado - Damas 
Internacional.  

A pedra anda só para frente, uma casa de cada vez. 
Quando a pedra atinge a oitava linha do tabuleiro ela é 
promovida à dama.  

A dama é uma peça de movimentos mais amplos. 
Ela anda para frente e para trás, quantas casas quiser. A 
dama não pode saltar uma peça da mesma cor.  

A captura é obrigatória. Não existe sopro. Duas ou 
mais peças juntas, na mesma diagonal, não podem ser 
capturadas.  

A pedra captura a dama e a dama captura a pedra. 
Pedra e dama têm o mesmo valor para capturarem ou 
serem capturadas.  

A pedra e a dama podem capturar tanto para frente 
como para trás, uma ou mais peças. 

Se no mesmo lance se apresentar mais de um modo 
de capturar, é obrigatório executar o lance que capture o 
maior número de peças (Lei da Maioria). 

A pedra que durante o lance de captura de várias 
peças, apenas passe por qualquer casa de coroação, sem 
aí parar, não será promovida à dama. 

Na execução do lance do de captura, é permitido 
passar mais de uma vez pela mesma casa vazia, não é 
permitido capturar duas vezes a mesma peça.  

Na execução do lance de captura, não é permitido 
capturar a mesma peça mais de uma vez e as peças 
capturadas não podem ser retiradas do tabuleiro antes 
de completar o lance de captura.  

Empate: 

Após 20 lances sucessivos de damas, sem captura 

ou deslocamento de pedra, a partida é declarada 

empatada. 
Disponível em: <http://www.damasciencias.com.br/regras/regras_do_ 

jogo.html>. Acesso em: 16 mar. 2017. 
 

ITEM 8  
No trecho “A pedra e a dama podem capturar...”, o 
termo “e” dá ideia de 
 
(A) adição. 
(B) oposição. 
(C) finalidade. 
(D) explicação. 
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 no texto em 
busca de uma concatenação perfeita entre as partes do 
texto, as quais são marcadas pelas conjunções, advérbios 
etc., formando uma unidade de sentido. 
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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 do item 
Neste item, o aluno precisa perceber que a habilidade 
avaliada se trata da relação de coesão, ou seja, da 
ligação entre as partes do texto que, 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 no texto. Esse item tem um 
grau maior de complexidade (global) em relação ao item 
anterior, já que o estudo das conjunções ainda está se 
iniciando. 
                                                                                                                                                    
 
ITEM 9 
Nesse texto, predomina a 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, bem como 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 da linguagem formal. A regra de 
jogo apresentada prima por uma norma culta ao explicar 
o passo-a-passo de como se joga dama. Este item tem 
um grau de dificuldade um pouco mais elevado 
(operacional) em relação ao item 5 (cinco), pois o texto 
apresenta um nível maior de entendimento e percepção 
linguística. 
 
 

ITEM 10  
No trecho “Quando a pedra atinge a oitava linha do 
tabuleiro ela é promovida à dama.”, o termo “ela” 
refere-se a 
 
(A) peça. 
(B) casa. 
(C) linha. 
(D) pedra. 
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 estabelecem a coesão textual. Desta 
forma, pode-se 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 “pedra”. 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 atende a norma 
padrão da língua. Esse item é considerado mais fácil 
(básico) em relação ao item 6 (seis), pois o pronome “ela” 
retoma uma palavra próxima, que está situada na 
mesma frase, não havendo outro vocábulo que possa 
confundir o aluno. 
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AVALIAÇÃO DIRIGIDA AMOSTRAL – ADA 
 1ª ETAPA – CICLO II –  2017 

 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  
AVALIAÇÃO COMENTADA –  MATEMÁTICA 

 
ITEM 1 
Observe a figura a seguir: 

 
Assinale a alternativa que representa o contorno dessa 
figura. 
 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
 
Gabarito: D 
Solução 
 
 
 

 
O contorno da figura representa um pentágono, pois a 
figura tem cinco lados.  

 
D11A-Reconhecer o contorno de figuras planas. 
 
ITEM 2 
Observe as figuras seguintes: 

                                 
Disponível em: <http://www.canstockphoto.com/fruits-in-box-

26843373.html>. Acesso em: 09 mar. 2017. 

 

Um hortifrúti comprou 6 (seis) caixas do tomate Tipo 1 e 

4 (quatro) caixas do tomate Tipo 2. Sabe-se que a caixa 

do Tipo 1 contém 58 unidades e do Tipo 2 contém 236 

unidades.  

O número de tomates adquirido pelo hortifrúti foi 

 

(A) maior que 2 000.  

(B) entre 1 300 e 1 500.  

(C) exatamente 1 292.  

(D) um número menor que 1 172. 

Gabarito: C  
Solução 
Para determinar o número desejado, multiplica-se o 
número de caixas de tomate com o número que 
corresponde a quantidade de tomates de cada tipo. Logo, 
o hortifrúti comprou: 
 (6×58) +  (4 x 236) =  
348 + 944 =  
1292 
D20A-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de adição 
de parcelas iguais. 
 
 
 

http://www.canstockphoto.com/fruits-in-box-26843373.html
http://www.canstockphoto.com/fruits-in-box-26843373.html
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ITEM 3 
Observe a figura a seguir:

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

 
D12B-Estimar medidas de áreas de figuras planas em 
malha quadriculada. 
 
ITEM 4 
Observe o número decimal a seguir: 
 

 
 

A fração que representa este número é 
 

(A) 
38

10 000
 

(B) 
38

1000
 

(C) 
38

100
 

(D) 
38

10
 

Gabarito: C 
Solução 

Sabendo que 0,38 (trinta e oito centésimos) é um número 
decimal exato, a transformação dele em fração pode ser 
feita da seguinte forma: transforma-se o decimal em um 
número inteiro, passando a vírgula para a direita até a 
casa centesimal 038. A forma fracionária será escrita 
com o numerador inteiro 38 e o denominador 100, pois a 
vírgula passou por duas casas decimais. 

0,38 =
38

100
 

D21A-Identificar a representação decimal de uma fração 
e vice-versa. 
 
ITEM 5 
Em uma sala de cinema há 900 cadeiras distribuídas 
igualmente em 18 fileiras.  
O número de cadeiras em cada fileira é 
 

(A) exatamente 50.  

(B) um número  entre 45 e 50.  

(C) número maior que 50.  

(D) exatamente 45.  

Gabarito: A 
Solução  
900 ÷ 18 = 50. Logo, o número de cadeiras em cada 
fileira é exatamente 50. 
D20E-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a divisão associada à ideia de repartir 
igualmente. 
 
ITEM 6 
Observe a figura a seguir: 

 
 
A medida da área total desta figura corresponde a  
 
(A) 47 m2. 
(B) 48 m2. 
(C) 49 m2. 
(D) 50 m2. 
Gabarito: C 
Solução 
O estudante deverá compreender que cada quadradinho 
corresponde a um metro quadrado (m2).  Logo, a 
quantidade total de quadradinhos na figura corresponde 
a  49 𝑚2, ou calcular: 
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ou 5 x 8 = 40 

3 x 3 = 9  
40 + 9 = 49 

 
D12C-Calcular medidas de áreas de figuras planas em 
malha quadriculada. 
 
ITEM 7 
No auditório da escola, as cadeiras estão dispostas em 9 
fileiras com 14 cadeiras cada. Assinale a alternativa que 
apresenta o total de cadeiras nesse auditório. 
 
(A)  5 
(B) 23 
(C) 120 
(D) 126 
Gabarito: D 
Solução 
Considerando cada quadradinho como a representação 
de uma cadeira, tem-se: 

 
Logo, há 126 cadeiras nesse auditório. 
D20C-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de 
configuração retangular. 
 
 
 
 
 
 

ITEM 8 
Observe a figura a seguir: 
 

 
 
A medida do perímetro dessa figura é igual a 
 
(A) 14 m.  
(B) 22 m. 
(C) 26 m.  
(D) 34 m. 
Gabarito: C 
Solução 
Perímetro é a soma dos lados.  

 
 
Logo:  7+4+2+2+3+2+2+4= 26m. 
D11B-Calcular o perímetro de figuras planas em malha 
quadriculada. 
 
ITEM 9 
Uma determinada loja está vendendo um produto com 
20% de desconto.  
Assinale a alternativa que apresenta a fração 
correspondente a essa porcentagem.  
 

(A) 
20

10
∙ 

 

(B) 
200

100
∙ 

 

(C) 
20

100
∙ 

 

(D) 
2

100
∙ 

 
Gabarito: C 
Solução 



 

14 
 

20% =  
20

100
 

D21B-Identificar a representação fracionária de uma 
porcentagem e vice-versa. 
 
ITEM 10 
Um artesão quer dividir uma tábua quadrada, cuja 
medida da área é igual a 400 cm2 em 16 partes iguais. 
 
A medida da área de cada uma das partes obtidas, em 

cm2, é um número 

 
(A) menor que 26. 
(B) entre 26 e 30. 
(C) entre 31 e 34. 
(D) maior que 40. 
Gabarito: A 
Solução 
Inicialmente, o estudante deverá dividir 400 por 16. 

 
Já que as alternativas não são pontuais, o estudante 
deverá perceber que o resultado obtido é menor que 26. 
D20F-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a divisão associada à ideia de medida. 
 
 
 
 


