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CIÊNCIAS DA NATUREZA 
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades  

avaliadas nos itens 
ITEM 1 

D1C-Diferenciar os seres vivos quanto aos hábitos 
alimentares. 

Indicador (habilidades) 
O descritor avalia a habilidade do aluno de 
diferenciar os seres vivos quanto aos hábitos 
alimentares: autótrofos, heterótrofos e 
decompositores. 

Conteúdo 
Cadeia alimentar. 

Conhecimentos prévios 
Hábitos alimentares dos seres vivos. 

Expectativa de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores 
e os decompositores. 

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

 
Disponível em: <http:// 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 
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).  

 
 
 
 
 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Observe:  
 

 
Disponível em: <http://escolakids.uol.com.br/seres-autotrotro- 

Ficos-e-heterotroficos.htm>.  Acesso em:  17 fev. 2017. 
 

A imagem representa um ser vivo 
 
(A) produtor.  
(B) carnívoro. 
(C) herbívoro. 
(D) consumidor.  
Gabarito: A 
Comentário  
As plantas são seres autótrofos e produtores porque 
conseguem transformar a luz do Sol em água e gás 
carbônico em energia para o seu desenvolvimento. 
 
2. Observe: 

 
Disponível em: <http://coloreardibujos.org/wp-content/main/ 

2009_05/familia-de-hongos-dibujos-para-colorear.png>. Acesso em:  
17 fev. 2017. 

 
Quanto à maneira de se alimentar, o organismo 
representado pela imagem é classificado como 

 

(A) autótrofo.  
(B) carnívoros. 
(C) heterótrofo.  
(D) herbívoros.  
Gabarito: C 
Comentário 
Os fungos, quanto aos hábitos alimentares, são 
considerados heterótrofos porque absorvem energia de 
outros seres vivos para sobreviverem. 
 
 
 
 

http://escolakids.uol.com.br/seres-autotrotro-
http://escolakids.uol.com.br/seres-autotroficos-e-heterotroficos.htm
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3. Observe a cadeia alimentar:   
 

 
 
O boi é um ser vivo 
   
(A) produtor. 
(B) consumidor.  
(C) herbívoro. 
(D) decompositor.  
Gabarito: B  
Comentário 
O boi é um ser vivo consumidor. Os consumidores 
primários ou herbívoros são aqueles que se alimentam 
exclusivamente dos vegetais.  

 
 ITEM 2 

D1C-Diferenciar os seres vivos quanto aos hábitos 
alimentares.  

Indicador (habilidades) 
O descritor avalia a habilidade do aluno de 
diferenciar os seres vivos quanto aos hábitos 
alimentares: autótrofos, heterótrofos e 
decompositores. 

Conteúdo 
Cadeia alimentar. 

Conhecimentos prévios 
Hábitos alimentares dos seres vivos. 

Expectativas de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores e 
os decompositores. 

• Conhecer o papel dos microrganismos como 
decompositores. 

 
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 
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. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Leia o texto. 
Um pé de milho produz seu próprio alimento por meio 
do processo da fotossíntese. Assim, ele se desenvolve e 
nascem as espigas de milho. Para se desenvolver o 
porco alimenta-se de milho. O homem come a carne do 
porco. Depois que o pé de milho morrer, servirá de 
alimento para fungos e bactérias. 

Disponível em: <htpp:// pt.scribd.com/doc/92765015/Atividade 
-Cadeia-alimentar-ano>. Acesso em: 30 mar.2017 (adaptado). 

 
a) Quem é o ser vivo autótrofo citado no texto?  
O autótrofo é o pé de milho. 
 
b) Qual  o ser vivo citado no texto representa os 
herbívoros? 
O porco é um ser consumidor (não é capaz de produzir 
o próprio alimento e se alimenta de outro ser vivo), ele 
se alimenta de milho então é um herbívoro. 
 
2. A seguir observamos um herbívoro, ou seja, ser vivo 
que come exclusivamente vegetal. 

 
Disponível em: <http://www.lavras24horas.com.br/portal/a-vaca-

da-leite-porque-come-ou-come-porque-da-leite/>. Acesso em: 20 
fev. 2017. 

 

Como pode ser classificado o ser vivo que se alimenta 
desse herbívoro? 
O ser vivo que se alimenta somente de outros animais é 
classificado como carnívoro. Os seres que se alimentam 
de vegetais e outros animais, são classificados como 
onívoros. 
 
3. Observe os seguintes seres que compõem uma 
cadeia alimentar: 
 

CAPIM – GAFANHOTO – SAPOS – COBRAS -  
ÁGUIAS - BACTÉRIAS E FUNGOS 

 
Identifique os seres autótrofos e os decompositores 
dessa cadeia alimentar.  
Comentário 
O autótrofo é o capim e os decompositores são os 
fungos e bactérias. 
 
 
 

https://pt.scribd.com/doc/92765015/Atividade-Cadeia-alimentar-4%C2%BAano
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ITEM 3 

D5A-Identificar a relação de dependência dos seres 
vivos com fatores abióticos.  

Indicador (habilidades) 
O descritor avalia a habilidade do aluno de 
identificar a relação de dependência dos seres vivos 
com fatores abióticos.  

Conteúdos 
Ecossistema.  
Cadeia alimentar. 

Conhecimentos prévios 
Ecossistemas. 

Expectativa de aprendizagem 

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

 
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 
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. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Quais são os fatores abióticos fundamentais de que 
a planta precisa para sobreviver?  
Os fatores abióticos fundamentais dos quais a planta 
precisa para sobreviver são: água, sais minerais, luz 
solar (Sol), clorofila (substância que dá a cor verde às 
plantas e encontramos principalmente nas folhas) e gás 
carbônico (presente no ar). 
 
2. Para produzir seu próprio alimento, a planta 
depende de fatores abióticos (não vivos). Ao final libera 
no ar outro fator abiótico muito importante para os 
demais seres vivos e para ela mesma. Esse fator é 
 
(A) a luz solar. 
(B) o gás oxigênio. 
(C) a água mineral. 
(D) o gás carbônico. 
Gabarito: B 
Comentário 
O gás oxigênio é um fator abiótico produzido na 
fotossíntese essencial para os seres vivos. 
 
3. A luz é um fator abiótico importante para a maioria 
dos seres vivos., principalmente para as plantas porque  

(A) é indispensável para a fotossíntese. 
(B) elas não se alimentam no escuro. 
(C) elas respiram na presença de luz.  
(D) a luz libera o gás oxigênio. 
Gabarito: A 
Comentário 
A luz é um fator abiótico indispensável para as plantas 
realizarem fotossíntese.  
 
ITEM 4 

D5B-Interpretar as relações existentes entre os seres 
vivos na cadeia alimentar. 

Indicador/habilidades 
Este descritor avalia a habilidade de interpretar as 
relações existentes entre os seres vivos na cadeia 
alimentar. 

Conteúdo 
Cadeia Alimentar. 

Conhecimentos prévios 
Microrganismos. 
Animais. 
Relações entre os animais. 
Ciclo de vida dos animais. 

Expectativas de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores 
e os decompositores. 

 
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 
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. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1.Qual o papel dos seres decompositores em um 
ecossistema? 
Os decompositores são seres que se alimentam de 
matéria morta e excrementos. Eles possuem uma 
função muito importante dentro do ecossistema, pois 
transformam as substâncias orgânicas em substâncias 
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minerais, sendo que estas servirão novamente para os 
produtores como as plantas. 
 
2. Conforme os hábitos alimentares, como são 
classificados os seres vivos que se alimentam de restos 
de outros seres, tais como corpos mortos de animais e 
vegetais, fezes e urina?  
 
(A) Produtores. 
(B) Decompositores. 
(C) Consumidores. 
(D) Predadores. 
Gabarito: B 
Comentário 
Alguns seres vivos desempenham o importante papel 
de reciclar a matéria orgânica. Eles são classificados 
como seres decompositores. Fazem parte desse grupo 
os fungos, as bactérias, e os protozoários.  
 
3. Complete as lacunas a seguir com os termos 
apresentados abaixo. 
 

decompositores – produtores – consumidores 
 

a) Fungos e cogumelos crescendo no tronco de uma 
árvore são exemplo de _________________ . 
b) O fitoplâncton é composto por organismos aquáticos 
capazes de realizar fotossíntese. Devido a essa 
capacidade, esse grupo é chamado de 
________________________________________. 
c) As joaninhas são besouros que se alimentam de 
outros insetos, especialmente os pulgões. Elas são um 
exemplo de ___________________________. 
Comentário 
a) Os fungos e cogumelos decompõem os troncos das 
árvores para absorver alimento para sua sobrevivência. 
b) Os seres vivos, como os fitoplânctons, realizam 
fotossíntese e produzem seu próprio alimento. 
c) Os seres vivos que não produzem seu alimento, como 
é o caso da joaninha, são chamados de produtores. 
 
ITEM 5 

D5B-Interpretar as relações existentes entre os seres 
vivos na cadeia alimentar. 

Indicador/habilidades 
 Este descritor avalia a habilidade de reconhecer os 
seres produtores, consumidores e os 
decompositores e as relações existentes em uma 
cadeia alimentar. 

Conteúdo 
Cadeia Alimentar. 

Conhecimentos prévios 
Microrganismos. Animais. Relações entre os 
animais. Ciclo de vida dos animais. 

Expectativas de aprendizagem 

• Reconhecer os seres produtores, consumidores e 
os decompositores. 

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/ambiente 

s/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 
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.   

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Complete as frases, utilizando as seguintes palavras: 
herbívoro;  fungos;  alimento; consumidor. 
 
a) O ser autótrofo é aquele que produz o seu próprio 
_____________________ . 
b) O ser que não produz o seu próprio alimento é 
chamado de _______________ . 
c)  O ser que só se alimenta de vegetais é chamado de 
__________________ . 
d)  Um exemplo de decompositores pode ser os 
__________. 
a) alimento. b) consumidor. c) herbívoro. d) fungos. 
 
2. Os decompositores são os responsáveis 
indiretamente pela “limpeza” de nosso planeta. Qual a 
função dos decompositores? 
Os seres decompositores (fungos, bactérias e 
protozoários) se alimentam de restos de plantas e 

http://www.labec.com.br/biodigital/ambiente
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animais, garantindo a decomposição e a reciclagem de 
matéria orgânica presente neles.  
 
3. Observe a imagem. 

 
Disponível em: <http://meumundoeciencias.blogspot.com.br/ 

2016/02/exercicios-sobre-ecologia-relacoes.html>. Acesso em: 22 
mar. 2017.  

 
Nesta cadeia alimentar qual é o ser vivo produtor? 
O ser vivo produtor é a planta. 
 
ITEM 6 

D5C-Analisar as interferências humanas nas relações 
existentes entre os seres vivos e o ambiente. 

Indicador (habilidades)  
Este descritor avalia a habilidade de analisar as 
interferências humanas em uma cadeia alimentar. 

Conteúdo 
Cadeia alimentar.  

Conhecimentos prévios 
Hábitos alimentares dos seres vivos. 
Cadeia alimentar. 
Interações entre os seres vivos e o ambiente. 

Expectativa de aprendizagem 

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

 
Observe a imagem: 

 
Disponível em: <http:// meioambiente.culturamix.com/blog/w 
 /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 
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 
produtores causando o desequilíbrio em toda cadeia 
alimentar.  

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. A cadeia alimentar é o processo de transferência de 
matéria e energia entre os seres produtores, 
consumidores e decompositores.  

Relacione as colunas e identifique os seres da cadeia 
alimentar.  

 (     ) homem, gato, pássaro.  
(1) seres 
consumidores 

(   ) decompõem os restos de 
seres vivos e ajudam a fertilizar 
o solo. 

(2) seres 
produtores 
 

(     ) bactérias e fungos. 

(3) seres 
decompositores 

(    ) se alimenta de plantas ou 
animais para obter a energia.  

 (     ) plantas.  
 ( ) produzem o próprio 

alimento. 
Comentário  
 ( 1 ); ( 3 ); ( 3 ); ( 1 ); ( 2 ); ( 2 ).  
O homem, o gato, o pássaro são seres consumidores. Eles 
se alimentam de plantas ou outros animais para obter a 
energia que precisam para viver.  
As plantas são seres que produzem o próprio alimento, são 
os produtores.  
Os seres decompositores decompõem os restos de seres 
vivos e ajudam a fertilizar o solo. São as bactérias e fungos.  
 
2. Observe a cadeia alimentar:  

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

gallery/cadeiaalimentar/Cadeia-Alimentar-dos-Animais-12.jpg>. 
Acesso em: 21 mar. 2017.  

O que acontecerá se os pássaros dessa cadeia alimentar 
sumirem? 
Os pássaros se alimentam dos carrapatos que sugam o 
sangue do boi. Se eles forem eliminados ou retirados 
dessa cadeia alimentar poderá haver o aumento dos 
carrapatos que prejudicam o boi. Nesse caso, será 
necessário o uso maior de carrapaticidas (produtos 
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químicos) para controlar a infestação desse parasita, 
podendo provocar outros problemas no meio ambiente.  
 
3. Agora construa uma cadeia alimentar usando 
desenhos ou nomes de outros seres vivos que você 
conhece.  
 
Pense e responda:  
O que aconteceria com a sua Cadeia Alimentar se todas 
as plantas morressem?   
Comentário 
Sem as plantas não haverá a cadeia alimentar, pois elas 
são seres capazes de produzir o próprio alimento e 
fornecer energia aos seres consumidores (animais) e 
decompositores (fungos e bactérias).  
 
ITEM 7 

D5C-Analisar as interferências humanas nas relações 
existentes entre os seres vivos e o ambiente. 

Indicador (habilidades) 
 Este descritor avalia a habilidade de analisar as 
interferências humanas nas relações de 
dependência existentes entre dos seres vivos de 
uma cadeia alimentar. 

Conteúdo 
Cadeia alimentar.  

Conhecimentos prévios 
Hábitos alimentares dos seres vivos. 
Equilíbrio e desequilíbrio da cadeia alimentar. 
Interações entre os seres vivos e o ambiente. 

Expectativa de aprendizagem 

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

 
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/upload 

s/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 
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 encontrarão mais alimentos neste ambiente. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Identifique algumas ações humanas que podem 
interferir e prejudicar as relações existentes entre os 
seres vivos da cadeia alimentar e o ambiente.  
 

(A) A pesca fora de época, a caça esportiva e o tráfico 
de animais. 

(B) O plantio de árvores próximo aos córregos e 
nascentes.  

(C) O uso e despejo de substâncias tóxicas nas águas 
dos rios e córregos. 

(D) O uso de objetos que são fabricados com 
materiais reciclados e reutilizados. 

Gabarito: (A) e (C)  
Comentário 
A caça, a pesca predatória e o tráfico de animais 
diminuem o número de indivíduos afetando o equilíbrio 
nas cadeias alimentares. 
A poluição causada pelo lançamento de substâncias 
tóxicas nas águas dos rios e córregos vão se 
acumulando nos organismos, podendo provocar a 
intoxicação e morte de alguns seres vivos e interferir 
nas cadeias alimentares.  
 
2. A sobrevivência dos seres vivos em um rio depende 
da relação que estabelecem uns com os outros e com o 
ambiente.   
Observe.  

 
Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/- uk3pWQfGtaQ/T_ 

8lm41rz_I/AAAAAAAAALo/KsV3NA2cz9s/s1600/Cadeia_alimentar_0
2.jpg>. Acesso em: 21 mar. 2017 (adaptado).  

 
O que poderá acontecer com esta cadeia alimentar se 
as águas do rio forem contaminadas? 
A contaminação das águas prejudicará todos os seres 
vivos. As substâncias tóxicas podem matar os seres 
vivos e interromper a cadeia alimentar.  
 
Se o peixe, por exemplo, sumir, o que acontecerá com 
a garça? Explique.  
A garça obtém a energia que precisa para viver se 
alimentando do peixe. Se o peixe sumir desse ambiente, 
ela morrerá ou sumirá deste local.  
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3. Na cadeia alimentar apresentada na atividade 
anterior, identifique os seres: 
a) produtores:  
Plantas aquáticas. 
 
b) consumidores:  
Caramujo, peixe e garça. 
 
ITEM 8 

D6A-Apontar o Sol como fonte de energia. 

Indicador (habilidades) 
 Este descritor avalia se os estudantes desenvolveram 
habilidades em apontar o sol como fonte de energia 
dos seres vivos. 

Conteúdo 
Fotossíntese. 

Conhecimentos prévios 
Seres autotróficos. 
Fotossíntese. 

Expectativa de aprendizagem 

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

 
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 
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. 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. As plantas realizam fotossíntese, por isso, são 
classificadas como seres  
 
(A) isolados. 
(B) autotróficos. 
(C) heterotróficos. 
(D) independentes. 
Gabarito: B 
Comentário 
As plantas são classificadas como seres autotróficos, 
pois sintetizam seu próprio alimento por meio do 
processo da fotossíntese. 
 
2. O Sol aquece a Terra e assim, permite que muitas 
atividades sejam realizadas pelos seres vivos. Desta 

forma podemos concluir que o Sol é uma importante 
fonte de 
 
(A) força. 
(B) energia. 
(C) matéria. 
(D) alimento. 
Gabarito: B 
Comentário 
Para todos os seres vivos, o Sol constitui-se como uma 
importante fonte de energia sob forma de luz e calor. 
 
3. Complete com as palavras presentes no quadro: 
 
 
 
O processo pelo qual as plantas produzem seu próprio 
alimento é denominado de ___________. Neste 
processo a __________solar participa de rações com 
a___________ , a ___________ e o ____________ com 
o intuito de produzir_________. 
Comentário 
O processo pelo qual as plantas produzem o próprio 
alimento é denominado de fotossíntese. Neste processo 
a luz solar participa de reações com a água, a clorofila 
e o gás carbônico com o intuito de produzir energia. 
 
ITEM 9 

D6B-Definir os elementos necessários à 
fotossíntese. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia se os estudantes 
desenvolveram habilidade em definir os elementos 
necessários à fotossíntese. 

Conteúdo 
Fotossíntese. 

Conhecimentos prévios 
Seres autotróficos. 
Fotossíntese. 

Expectativa de aprendizagem 

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

Para realizar a fotossíntese, as plantas necessitam de 
água, clorofila, gás carbônico e  
 
(A) luz. 
(B) terra. 
(C) adubo. 
(D) sombra. 
Gabarito: A 
Comentário do item 
Para realizar a fotossíntese as plantas necessitam de 
água, clorofila, gás carbônico e luz. 

 
 
 

LUZ – FOTOSSÍNTESE – ENERGIA – 

CLOROFILA - GÁS CARBÔNICO - ÁGUA 
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Atividades relacionadas ao item 
 
1. Escreva (V) para afirmativas verdadeiras e (F) para 
falsas: 
 
(A)  (       ) A fotossíntese é um tipo de  gás que permite 

que as plantas respirem. 
(B)  (      ) As plantas produzem seu próprio alimento.  
(C)  (    ) O oxigênio é fundamental para a vida dos 

vegetais. 
(D)  (    ) A fonte de energia da fotossíntese é a luz 

solar. 
Gabarito: a) ( F ); b) ( V );c) ( V ); d) ( V ) 
Comentário 
a) ( F ) A fotossíntese é o processo pelo qual a planta 
produz o próprio alimento. 
 
2. Podemos considerar que a fotossíntese é o processo 
de alimentação da planta? Explique. 
A fotossíntese pode ser considerada a maneira pela 
qual a planta se alimenta, pois, através desse processo 
ela produz a glicose que é sua fonte de energia. 
 
3. Por que podemos considerar que a luz solar é uma 
fonte essencial de energia para todos os seres vivos, 
animais e plantas? 
O Sol é considerado uma fonte essencial de energia, 
pois além de aquecer o planeta, ele fornece a energia 
(na forma de luz), que é necessária ao processo da 
fotossíntese (produção de alimento pela planta). Os 
animais se alimentam de plantas.  
 
ITEM 10 

D6C-Analisar o processo de fotossíntese. 

Indicador (habilidades) 
Este descritor avalia se os estudantes 
desenvolveram habilidades em analisar o processo 
da fotossíntese. 

Conteúdo 
Fotossíntese. 

Conhecimentos prévios 
Seres autotróficos. 
Fotossíntese. 

Expectativa de aprendizagem 

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

Existe um processo no qual as plantas utilizam 
basicamente água, gás carbônico retirado do ar e luz 
para produzir seu próprio alimento. Esse processo é 
chamado de 
 
(A) clorofila. 
(B) nutrição. 
(C) respiração. 
(D) fotossíntese. 

Gabarito: D 
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. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. As plantas conseguem se alimentar 

(A) de outras plantas. 
(B) de animais mortos. 
(C) apenas da água do ambiente. 
(D) produzindo seu próprio alimento.  
Gabarito: D 
Comentário 
As plantas se alimentam realizando a fotossíntese que 
é o processo pelo qual produzem seu próprio alimento 
na forma de glicose. 
 
2. Todo ser vivo necessita de nutrição para viver. As 
plantas são consideradas seres autotróficos, pois 
produzem o próprio alimento. O processo de produção 
do próprio alimento é  
 
(A) clorofila. 
(B) respiração. 
(C) fotossíntese 
(D) fotoequilíbrio. 
Gabarito: C 
Comentário 
As plantas produzem seu próprio alimento pelo 
fenômeno da fotossíntese utilizando-se de água, luz e 
gás carbônico.  
 
3. A energia não pode ser criada e nem destruída 
apenas transformada. No processo da fotossíntese isto 
é verificado, pois para produzir energia, as plantas 
utilizam a energia 
 
(A) do sol. 
(B) do solo. 
(C) da água. 
(D) da planta. 
Gabarito: A 
Comentário 
Na fotossíntese ocorre a comprovação de que a energia 
é cíclica, pois a energia produzida na forma de glicose, 
pelas plantas depende diretamente da energia solar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades  

avaliadas nos itens 

ITEM 1 

D3-Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

Indicador (habilidades) 
Inferir e entender o sentido que algumas palavras 
ganham em determinados contextos.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: trecho de um romance. 

Conhecimentos prévios  
Reconhecer o significado de palavras.  

Expectativas de aprendizagem 

• Ler utilizando diferentes estratégias de leitura 
como mecanismos de interpretação de textos:   
✓ Formulação de hipóteses (antecipação e 

inferência);   
✓ Seleção e checagem (Currículo Referência do 

estado de Goiás, Língua Portuguesa. 4º ano, 
Eixo: Prática de leitura).   

• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a 
partir do contexto. (Currículo Referência, do 
Estado de Goiás, Língua Portuguesa. 4º ano. Eixo: 
Prática de leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 1 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

A Bolsa Amarela 
                                                Lygia Bojunga Nunes 

 
Chegou o sábado e a minha irmã falou:  
— Vai te vestir, Raquel, tem almoço na casa da tia 

Brunilda. Bacalhoada. 
 Eu adoro comer, só tem um prato que eu não 

aguento: bacalhau. Mas como o pessoal aqui de casa 
tá sempre paparicando a tia Brunilda, eu sabia muito 
bem que na hora de dizer: “Tia Brunilda, a senhora se 
importa se eu só como a sobremesa?”, eles iam me 
olhar daquele jeito, e eu ia ter que acabar comendo. 
Então já fui ficando meio aflita. Calça comprida eu só 
tenho duas: uma boa, outra ruim; enquanto uma lava, 
uso a outra. A boa estava lavando e ainda mais essa, 
eu pensei. Quando fui me olhar no espelho, dei de cara 
com uma espinha. Bem na ponta do nariz. Espremi, 
começou a sair uma agüinha lá de dentro; vi que tinha 
feito uma besteira. Meu nariz começou a doer. Olhei 
no espelho e anunciei: 

 — Não posso ir à bacalhoada: meu nariz inchou, 
tá doendo demais.  

Mandaram eu botar mercurocromo e acabar de 
me vestir. Quando eu abri a porta do armarinho do 
banheiro, um tal de mercúrio, que estava na beira da 
prateleira, sem tampa nem nada, desabou em cima de 
mim. Só faltei morrer de raiva. Já estava quase pronta 
para sair. Tinha baixado a bainha da calça, passei ela a 
ferro, peguei uma tinta que a minha irmã pinta o olho 
e pintei uma flor na minha blusa pra ver se tapava uma 
mancha antiga, agora tava tudo respingando, tudo 
vermelho, blusa, calça, flor, até meu sapato levou um 
banho de mercurocromo. Vi que o dia ia ser fogo. Botei 
aquele vestido xadrez que eu acho o fim; meu nariz 
tava o fim; eu toda estava o fim; saí de casa achando a 
minha vida o fim. 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ge 
t ar/aaalinguaportuguesa/lp_aaa3.pdf.>.  Acesso em: 29 mar. 

2017. 
 

1. Procure no dicionário o significado da palavra 
“fogo”. 
Desenvolvimento simultâneo de calor, de luz e de 
chama produzido pela combustão viva de certos 
corpos, como a madeira, o carvão etc. 
 
2.“Qual o sentido da palavra “fogo” no trecho “ Vi 
que o dia ia ser fogo. ”? 
A palavra “fogo” foi usada em um sentido figurado, ou 
seja, elas adquirem um significado diferente de acordo 
com a intenção de quem escreve ou fala. No trecho, a 
palavra “fogo” significa que o dia vai ser complicado, 
difícil. 
 
ITEM 2 

D11-Distinguir um fato da opinião relativa a esse 

fato. 
Indicador (habilidades)  
Distinguir uma opinião.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: poema,  trecho de um romance. 

Conhecimentos Prévios 
Reconhecer e diferenciar opiniões e fatos. 

Expectativas de aprendizagem 

• Ler utilizando diferentes estratégias de leitura 
como mecanismos de interpretação de textos:   
✓ Formulação de hipóteses (antecipação e 

inferência);   
✓ Seleção e checagem. (Currículo Referência 

do estado de Goiás. Língua Portuguesa.  4º 
ano. Eixo: Prática de leitura).  

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

 
 

 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/gestar/aaalinguaportuguesa/lp_aaa3.pdf
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Atividades relacionadas ao item 2 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.Observe as imagens a seguir: 

 
a) Você gosta de sorvete? Por quê? 
O estudante poderá responder que gosta de sorvete 
porque é gelado, refrescante e doce, entre outras 
respostas ou poderá responder que não gosta porque 
acha ruim, tem um gosto estranho.  
 
b) Observe a foto da salada: você gosta de salada? 
Qual sua opinião sobre o sabor da salada.  
O estudante poderá dizer que não gosta de saladas 
porque acha o sabor ruim e sem graça. Também 
poderá dizer que gosta da salada porque é saudável, 
tem um sabor agradável etc. 
 
A resposta que você escreveu é a sua opinião sobre 
gostar ou não de sorvete ou saladas. Opinião é uma 
forma pessoal de pensar sobre algum assunto.  
 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

Sorvete Saudável 
 

Cientistas da Universidade de São Paulo 
criaram uma fórmula dessa guloseima que, além de 
ser saborosa, é muito saudável. A nova receita contém 
ingredientes chamados prebióticos. Usados para 
substituir o açúcar e a gordura do sorvete, esses 
componentes mantêm a guloseima doce e cremosa 
sem fazer mal para a saúde. “Os prebióticos 
aumentam a absorção de minerais, protegem contra 
infecções e reduzem o risco de obesidade”, explica 
Marina Lamounier, técnologa de alimentos e coautora 
do projeto. 

O sabor do sorvete fica por conta da 
mangaba, fruta típica do cerrado brasileiro que, além 
de deliciosa, é muito nutritiva. Cheia de minerais como 
o ferro e o magnésio, a mangaba também é fonte de 
vitamina C. 

Mas será que um sorvete sem açúcar é 
mesmo gostoso? Para descobrir, a equipe convidou 
100 pessoas para provar um sorvete de mangaba 
tradicional – com açúcar e gordura – e outro feito a 
partir da nova receita, que usa prebióticos para 
substituir esses ingredientes. Sem saber a diferença 
entre os sorvetes, os consumidores aprovaram as duas 
receitas. Isso é o que eu chamo de pesquisa deliciosa! 

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/sorvete-
saudavel/>. Acesso em: 29 mar. 2017 (adaptado). 

2. Em sua opinião, o trecho “...Cheia de minerais 
como o ferro e o magnésio, a mangaba também é 
fonte de vitamina C...” é um fato ou uma opinião? Por 
quê? 
O trecho não é uma opinião e sim um fato, pois é uma 
informação que pode ser comprovada.  

Fato é algo que pode ser provado por meio de 
documentos ou registros ou algo que está prestes a 
acontecer ou que está acontecendo.  

3. Agora releia os trechos do texto Sorvete saudável e 
identifique se há fato ou opinião nas questões abaixo.  
a. “Isso é o que eu chamo de pesquisa deliciosa! ” 
Opinião___________ 
b. “A nova receita contém ingredientes chamados 
prebióticos. Usados para substituir o açúcar e a 
gordura do sorvete”. 
Fato_____________________ 

 

ITEM 3 

D3-Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

Indicador (habilidades)  
Inferir e entender o sentido que algumas palavras 
ganham em determinados contextos.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: trecho de um romance. 

Conhecimentos prévios  
Reconhecer o significado de palavras.  

Expectativas de aprendizagem  

• Ler utilizando diferentes estratégias de leitura 
como mecanismos de interpretação de textos:   

✓ Formulação de hipóteses (antecipação e 
inferência);   

✓ Seleção e checagem (Currículo Referência do 
Estado de Goiás, Língua Portuguesa. 4º ano, 
Eixo: Prática de leitura).  

• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a 
partir do contexto. (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 4º ano. 
Eixo: Prática de leitura).  

 

Professor (a), peça aos estudantes para 
observarem as imagens e pergunte a eles se 
gostam ou não de sorvete e salada. Peça também 
a opinião deles sobre o sabor de uma salada. Faça 
duas colunas no quadro e anote as opiniões que 
forem surgindo. Em seguida, diga que o que 
responderam é a opinião deles sobre os alimentos 
representados pelas imagens. Explique também o 
que é um fato: é algo que aconteceu na realidade, 
algo que pode ser comprovado.  É importante que 
você, professor (a), leve os estudantes a 
construírem o conceito do que é opinião e fato.  
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Atividades relacionadas ao item 3 
 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

 
Terça-feira 

                                       Jeff Kinney  

       
Não sei se já falei isso antes, mas eu 
sou SUPERBOM no videogame. 
Aposto que, no mano a mano, eu 
venceria qualquer um da minha 
turma. Infelizmente, o papai não dá 
muito valor às minhas habilidades. 
Ele está sempre no meu pé, 
querendo que eu saia e faça alguma 
coisa “ativa”. Então, hoje, depois do 
jantar, quando o meu pai começou 
a me chatear para sair, eu tentei 
explicar como dá para praticar 

esportes como futebol e basquete com o videogame, 
sem ficar todo suado e com calor. Mas, como sempre, 
o papai não sacou a minha lógica. Papai é um cara bem 
esperto em geral, mas quando se trata do senso 
comum, às vezes eu tenho minhas dúvidas. Tenho 
certeza de que ele desmontaria meu videogame se 
conseguisse descobrir como, mas, por sorte, as 
pessoas que constroem essas coisas fazem elas à prova 
de pais. Diário de um banana. São Paulo: Vergara e 
Riba, 2008. p. 24. 

Disponível em: <https://www.wattpad.com/234027958-diario-de-
um-banana-1-terça-feira>.  Acesso em: 29 mar. 2017. 

3. O que o narrador quis dizer com: “Ele está sempre 
no meu pé”? 
O narrador quis dizer que o pai dele está sempre 
exigindo, cobrando que ele esteja em atividade, 
deixando o videogame de lado.  
 
4.  Observe as seguintes frases: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5.Elas têm o mesmo sentido?  
As duas frases têm sentido diferentes.  
 
 

6.Qual a diferença entre as duas? 
Enquanto a primeira está no sentido real, a segunda 
está no sentido figurado, ou seja, a mãe que vive 
sempre no pé de alguém é aquela que exige, que cobra.  

  ITEM 4 

D3-Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

Indicador (habilidades)  
Inferir e entender o sentido que algumas palavras 
ganham em determinados contextos.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: poema,  trecho de um romance. 
poema,  trecho de um romance, diário postado 
em um blog.  

Conhecimentos prévios 
Reconhecer o significado de palavras.  

Expectativas de aprendizagem 

• Ler utilizando diferentes estratégias de leitura 
como mecanismos de interpretação de 
textos:   
✓ Formulação de hipóteses (antecipação e 

inferência).  
✓ Seleção e checagem. (Currículo Referência 

do Estado de Goiás, Língua Portuguesa.  4º 
ano. Eixo: Prática de leitura).  

• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão 
a partir do contexto. (Currículo Referência do 
Estado de Goiás. Língua Portuguesa. 4º ano. 
Eixo: Prática de Leitura).  

 
Atividades relacionadas ao item 4 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

FOFOCA 
                                                     Almir Correia 

 

Hoje acordei chateado. Fiquei sabendo por aí de 
uma fofoca que já deve estar pulando de brejo em 
brejo.  E o pior de tudo é que a dita fofoca e sobre o 
sapo aqui, que escreve todos os dias este blog para vcs, 
caros amigos verdes, amarelos, marrons e 
multicoloridos. Eu até que aceito uma fofoca, desde 
que ñ me coloquem no brejo junto com a vaca. 
Entenderam a tentativa de piada? Ñ? Lembram da 
vaca? Que vaca? A vaca que foi pro brejo. Eu sou o 
sapo que ñ sai de lá. Mantendo as devidas proporções 
entre a vaca e eu aqui, eu sou o sapo que foi pra Bagdá. 
Bombas, minas, entenderam? 

Não aguento mais tudo isso na minha cabeça. E o 
pior de tudo: bombas e minas explodindo em forma de 
mentiras. Disseram que eu sou um sapo que não quer 
nada com nada. Disseram que eu ñ ajudo meus pais e 
só quero saber de ficar namorando as sapas, as 
sapinhas e as saponas. E disseram ainda que eu fico me 
balançando na rede com o meu laptop grudado na 
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"net" e tomando água de coco, o dia todo. Que 
calúnia! 

Faz tempo que acabou a água de coco aqui em casa 
e se eu fico grudado na internet o dia todo e, ás vezes, 
à noite também, é porque estou sempre ávido por 
notícias, informações, curiosidades... Gosto também 
de pesquisar sobre diversos assuntos e trocar ideias e 
e-mails com a saparada. Gosto de saber tudo que anda 
acontecendo por esse nosso mundão imundo afora. 
Pra espantar a fofoca fiz um poema: 

              Fofoca 
Não é coisa de sapo 
Não é coisa de pato 
Não é coisa de rato 
Fofoca é coisa de foca 
Que esconde a mentira 
Dentro do sapato. 
Depois de escrever um poema, sempre me sinto 

melhor. O meu " Hoje acordei chateado" até já passou. 
Então, acho que vou continuar lendo, escrevendo e 
pulando na net. 

Valeu! 
ABS 
E BLOG BLOG BLOG.. 
Postado pelo sapo Frog às 8h15min. 

Disponível em: <http:// blogdosapos.blogspot.com.br/ 
2013/ 04/fofoca.html>. Acesso em: 29 mar. 2017. 

 

7. Procure no dicionário o significado da palavra 
“pular”. 
Pular significa: dar pulos; saltar. Andar depressa e aos 

pulos. 
 
8. Em sua opinião, a expressão “uma fofoca que já 
deve estar pulando de brejo em brejo” que sentindo 
tem a palavra “pulando”?  
A palavra “pulando” no trecho em questão tem sentido 
de “espalhar”, ou seja, a fofoca estava sendo 
espalhada no brejo.  
 
9. Tem o mesmo sentido do dicionário?  
A palavra, neste caso, não tem o mesmo significado 
apresentado no dicionário. 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

ITEM 5 

D11-Distinguir um fato de opinião 

relativa a esse fato. 
Indicador (habilidades) 
Distinguir fato e opinião.  

Conteúdos 
Gêneros textuais: poema, fábula.  

Conhecimentos prévios  
Reconhecer e diferenciar opiniões e fatos. 

Expectativas de aprendizagem 

• Ler utilizando diferentes estratégias de    leitura 
como mecanismos de interpretação de  textos:   
✓ Formulação de hipóteses (antecipação e 

inferência);   
✓ Seleção e checagem. (Currículo Referência 

do Estado de Goiás, Língua Portuguesa.  4º 
ano. Eixo: Prática de leitura).  

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

 
Atividades relacionadas ao item 5 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

A raposa e as uvas 
                                                                  Esopo 

              Num dia quente de verão, a raposa passeava 

por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi 
capturada por um cacho de uvas. 
           “Que delícia”, pensou a raposa, “era disso que 
eu precisava para adoçar a minha boca”. E, de um 
salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. 
            Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da 
videira, dizendo: “Aposto que estas uvas estão 
verdes”. ” 
             
4. A frase que contém uma opinião é: 
 
(A) “sua atenção foi capturada por um cacho de uvas."  
(B) "aposto que estas uvas estão verdes."  
(C) "a raposa passeava por um pomar."  
(D) "a raposa afastou-se da videira."  
Gabarito: B 
Comentário 
O leitor deve ser capaz de perceber, num texto, um fato 
da opinião relativa a ele. O primeiro pode ser 
comprovado por qualquer um mediante dados, e a 
opinião é sempre pessoal. O que conta aqui é perceber 
que a opinião do personagem do texto aparece na 
frase "Aposto que estas uvas estão verdes”. 
 
5.Retire do texto frases que expressem opiniões.  
São elas: 
““Que delícia”, pensou a raposa”. 
[...]”era disso que eu precisava para adoçar a minha 
boca”.”. 

Professor(a) é  importante que o estudante perceba 
que as palavras ganham sentidos diferentes de 
acordo com a intenção de quem escreve. Por 
exemplo: "O Sol ilumina e aquece a terra". Neste 
exemplo, a palavra sol foi usada em seu sentido 
próprio (estrela), ou seja, o sentido do dicionário. Já 
nesse outro exemplo: “Tu és o Sol da minha vida." A 
palavra está em sentido figurado, isto é, tem outro 
significado: ser o sol da vida de alguma pessoa é ser 
a razão, o amor. 

 

http://blogdosapos.blogspot.com.br/2013/04/fofoca.html
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“E, de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar 
as uvas.”. 
 

6. Retire do texto frases que expressem fatos.  “Num 

dia quente de verão, a raposa passeava por um 
pomar.”. 
“Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um 
cacho de uvas.”. 
 
ITEM 6 

D5-Interpretar texto com auxílio de material gráfico 
diverso (propagandas, quadrinhos, foto, etc.). 

Indicador (habilidades) 

• Ler com fluência. 

• Ler textos não verbais. 

• Relacionar texto verbal com texto não verbal. 

Conteúdos 

• Gêneros textuais: tirinhas, cartuns, mapa de 
previsão de tempo, placas de trânsito, capas de 
gibis. 

Conhecimentos prévios 
Ler textos não verbais e verbais. 

Expectativas de aprendizagem  

• Interpretar cartuns, relacionando-os ao 
contexto. 

• Compreender linguagem verbal e não verbal em 
cartuns. (Currículo Referência do Estado de 
Goiás. Língua Portuguesa. 4º ano do Ensino 
Fundamental. Eixo: Prática de leitura). 

 
Atividades relacionadas ao item 6 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

 

 
Disponível em: <http:// tmetmjparatodaeternida.deblogs-Pot..com 

br/2010/12/capa-exclusiva-tur-ma-monicq-no.html>. Acesso em: 
05 abr.  2017. 

Professor (a), é importante que o trabalho de 
interpretação de texto com material gráfico diverso 
leve os estudantes a desenvolverem habilidade de 
identificar os elementos constitutivos de HQs, 
propagandas, gráficos etc. 

No primeiro momento, chame a atenção para a 
capa da revista e os elementos não verbais presentes: 
os monstros, a expressão de medo no rosto das 
crianças. Depois para o mapa e as imagens que 
representam o clima nos estados. E por último, 
explique a finalidade de um gráfico e os seus elementos 
constitutivos.   Essas questões levam o estudante a 
refletir sobre os elementos verbais e não verbais do 
texto. 

1.Para você, o que a expressão do rosto das meninas 
revela?  
A expressão do rosto das meninas revela medo e pavor. 
  
2. O que você acha que está acontecendo? 
A capa da revista mostra um museu e peças que 
ganharam vida, causando medo nas visitantes.  

 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

 
Disponível em: <http:// www.climatempo.com.br/mapas/ 

61climatempo.com.br/mapas/61/região-centro-oeste>.  
Acesso em:  05 abr.  2017. 

 
 Nublado com  chuva 
 
 
 
 
Sol entre nuvens 

 

 
 
Possibilidades de chuvas 
 
 

http://www.climatempo.com.br/mapas/
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3. De acordo com o mapa da região Centro-Oeste, no 
sábado o tempo será mais nublado com chuvas ou terá 
sol entre nuvens? 
De acordo com o mapa, o tempo no sábado será mais 
nublado e com chuvas.  

4. E no estado de Goiás vai predominar chuva ou sol? 
No estado de Goiás, a predominância será de chuva. 
 
ITEM 7 

D5-Interpretar texto com auxílio de material 
gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 
etc.). 

Indicador (habilidades) 

• Ler com fluência. 

• Ler textos não verbais. 

• Relacionar texto verbal com texto não verbal. 

Conteúdos 

• Gêneros textuais: tirinhas, cartuns, mapa de 
previsão de tempo, placas de trânsito, capas de 
gibis. 

Conhecimentos prévios 
Ler textos não verbais e verbais. 

Expectativas de aprendizagem  

• Interpretar cartuns, relacionando-os ao 
contexto. 

• Compreender linguagem verba e não-verbal 
em cartuns (Currículo Referência do Estado de 
Goiás. Língua Portuguesa. 4º ano do Ensino 
Fundamental. Eixo: Prática de leitura). 

 
Atividades relacionadas ao item 7 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  
 

EVOLUÇÃO DA COLETA SELETIVA NO BRASIL 

 

5. O gráfico mostra a quantidade de municípios 
brasileiros que fazem a coleta seletiva. Leia o gráfico 
ao lado e responda: 
 
a) Qual é o título do gráfico? 
O título é a Evolução da Coleta Seletiva no Brasil. 
 

b) Em que ano se inicia e em que ano termina o 
estudo apresentado no gráfico? 
O estudo apresentado no gráfico se inicia em 1994 e 
termina em 2010. 
 
c) Em que ano a coleta seletiva no Brasil atingiu o 
auge? Como você descobriu isso? 
A coleta seletiva no Brasil teve seu auge em 2010, e 
para descobrir esse dado, basta verificar a barra do 
gráfico que aparece em tamanho maior. 

Disponível em: <http:// rio.ri.gov.brdistatic//10112/42449 
19/4109248/LP5_4BIM_ALUNO_2013.pdf.>. Acesso em: 05 abr. 

2017 (adaptado). 

 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  
 
6. Identifique as placas e ligue-as ao seu significado 

 

Disponível em:< http://www.espacoedeucar.net/2014/09 
 projeto-transito-para-educacao-infantil.html>.Acesso em: 05 abr.  

2017. 

   ITEM 8 

D2-Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de um texto. 

Indicador (habilidades) 

• Reconhecer a função de pronomes pessoais.  

Conteúdos 

• Gênero textual: poema de cordel, reportagem, 
fábula.  

• Pronomes pessoais. 

Conhecimentos prévios 
Conceito, função e uso de pronomes e elementos 
que dão coesão ao texto. 

http://www.espacoeducar.net/2014/09/projeto-transito-para-educacao-infantil.html
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Expectativa de aprendizagem 

• Identificar elementos coesivos no texto (Currículo 
Referência do Estado de Goiás. Língua 
Portuguesa. 4º ano. Eixo: Prática de leitura). 

 

Atividades relacionadas ao item 8 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  
 

O bichinho virtual está de volta 

           O ano era 1996. A Bandai, empresa japonesa, 
lançou no Japão o Tamagotchi – um brinquedo 
eletrônico, no qual o dono cuidava de um bicho. O 
animal virtual precisava de cuidados básicos para não 
morrer, como comer, tomar banho e remédio e 
dormir.  

Um ano depois, o 
Tamagotchi chegou ao 
mercado mundial e foi um 
estouro. No Brasil, ele ficou 
conhecido como bichinho 
virtual.      

 Para comemorar os 20 
anos da invenção, a Bandai 
colocou o objeto novamente a 

venda no Japão. O sucesso é tanto, que já está se 
esgotando. Por enquanto, não tem previsão de chegar 
a outros países, mas a redação de RECREIO está 
ansiosa para que chegue ao Brasil! 

Disponível em: <http:// recreio.uol.com.br/noticias/noticia 
s/bichinho-virtual-esta-de-volta.phtml#.WPZIo0UrLIU.>. Acesso em: 

05 abr. 2017. 
 

1.No trecho “No Brasil, ele ficou conhecido como 
bichinho virtual.”, a palavra “ele” se refere a quem? 
A palavra “ele” que aparece no texto se refere ao 
Tamagotchi.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  
                           A cabra e o Jumento 

Um homem criava uma cabra e um jumento. A 
cabra ficou com ciúmes do jumento por causa da 
quantidade de comida que este recebia.  

– (Você ) pena o dia inteiro girando a mó, 
carregando fardos pesados – disse ela. 

E a cabra aconselhou o jumento a simular uma 
crise [...], cair num buraco e finalmente descansar um 
pouco. 

– (Ele) confiou nela, se jogou... E se quebrou 
todo! Seu dono chamou um médico e pediu ajuda a  
( Ele  ). 
– Faça uma infusão com um pulmão de cabra e dê ao 
jumento: ( Tu ) recuperará a saúde – disse o médico.  

Então ( Vocês ) sacrificaram a cabra e puderam curar 
o jumento.  
Quem concebe armadilhas para os outros se torna o 
causador dos próprios males.  
 

Disponível em: Fábulas de Esopo. de Jean-phillipe Mongenet. São 
Paulo: Companhia das Letrinhas, 2013. 

 

Fardos: cargas volumosas e pesadas que se destinam 
ao transporte.  
Infusão: ato de mergulhar uma substância em água 
fervendo para dela extrair alimento ou medicamento.  
Mó: pedra de moinho usada para triturar os grãos.  
 
2. Após ler o texto, preencha os espaços com 
pronomes pessoais e de tratamento. Consulte o 
quadro e escolha o pronome adequado.  
 
 

 

 

 

 3. Pinte a bolinha a quem se referem as palavras 
destacadas abaixo. 

a) “Você pena o dia inteiro girando a mó, carregando 
fardos pesados – disse ela. “.  

             Homem e jumento          

             Cabra e jumento                 

               Jumento e cabra               

            

b) “Ele confiou nela, se jogou... E se quebrou todo! Seu 
dono chamou um médico e pediu ajuda a ele. 

                    Jumento e médico. 

 

                      Médico e jumento. 

 

      Jumento e dono. 

 

c) No trecho: Ele confiou nela, se jogou... E se quebrou 
todo!. A palavra “nela” se refere à Cabra. 

Disponível em: Marcha Criança. Ed. Ática. 2015. 

Eu      tu (você)    ele/ela 

nós       vós(vocês) 

eles/elas 

http://recreio.uol.com.br/noticias/noticias/bichinho-virtual-esta-de-volta.phtml#.WPZIo0UrLIU
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Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  
                      O rato , o elefante e a formiga 
                                                                               Altair Leal 

 
Vou contar uma história 
preste atenção amiguinhos 
fala de um elefante 
uma formiga e um ratinho. 
o destino fez cruzar 
os três no mesmo caminho. 
 
era uma vez um circo 
que chegou para a cidade, 
trazendo muita alegria, 
bastante felicidade, 
palhaço, pipoca, mágico 
e uma grande novidade. 
 
Essa novidade era 
o elefante “Tonelada", 
ele tinha esse nome 
pois era carga pesada, 
mas fazia seu trabalho 
sem nenhuma trapalhada. 
 

Disponível em:  <http://panterordelaria.blogspot.com.br/  
2009/12/o-rato-o-elefante-e-formiga-cordel.html.>. Acesso em:  18 

abr. 2017. 
 

d) “Essa novidade era / o elefante ‘Tonelada’, 
ele tinha esse nome / pois era carga pesada.”.  A quem 
se refere a palavra “ele”? Em sua opinião, por que ela 
foi usada? 
A palavra “ele” se refere ao antecedente “elefante”, e 
ela foi usada para evitar a repetição do substantivo 
“elefante”.   
 

      ITEM 9 

D14-Identificar o efeito de sentido decorrente do 
uso da pontuação e de outras notações. 

Indicador (habilidades) 

• Identificar o uso de pontuação e alguns elementos 
como repetição, onomatopeias na interpretação de 
texto.  

Conteúdos 

• Gêneros textuais: tirinha, trecho de um romance.  

Conhecimentos prévios 
Ler e interpretar texto. 

Expectativa de aprendizagem 

• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função 
social (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 4º ano do Ensino 
Fundamental. Eixo: Prática de leitura). 

 

Atividades relacionadas ao item 9 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades propostas. 
  

 

 

1. Que sinais de pontuação foram usados nos 
quadrinhos? 
Os sinais de pontuação usados foram as reticências, o 
ponto final e o ponto de exclamação.  
 
2. Qual a função desses sinais de pontuação? 
As reticências são usadas para indicar uma interrupção 
de pensamento. 
Ponto final serve para indicar o final de uma frase. 
Ponto de exclamação indica alegria, espanto, irritação 
etc. 
 

Observe o terceiro quadrinho: 

 

 

 

 

 

3. Em sua opinião, o que sugere o uso do ponto de 
exclamação no terceiro quadrinho? 
O uso do ponto de exclamação no terceiro quadrinho 
sugere que o passarinho está triste e decepcionado com 
os cortes das árvores.  
 

http://panteracordelaria.blogspot.com.br/2009/12/o-rato-o-elefante-e-formiga-cordel.html
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Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

 
ITEM 10 

D14-Identificar o efeito de sentido decorrente do uso 
da pontuação e de outras notações. 

Indicador (habilidades) 

• Identificar o uso de pontuação e alguns elementos 
como repetição, onomatopeias na interpretação de 
texto.  

Conteúdos 

• Gêneros textuais: tirinha, trecho de um romance.  

Conhecimentos prévios 
Ler e interpretar texto. 

Expectativa de aprendizagem 

• Ler, comparar e associar os gêneros em estudo, 
observando forma, conteúdo, estilo e função 
social (Currículo Referência do Estado de Goiás. 
Língua Portuguesa. 4º ano do Ensino 
Fundamental. Eixo: Prática de leitura). 

 
Atividades relacionadas ao item 10 

Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  
 

 

 

 

Disponível em: <http:// www.espacoeducar.net/2012/07-mu-itas-
tirinhas-da-turma-da-monica-para.html.>. Acesso em: 10 abr.  

2017. 

1.  Observe, no 1º quadrinho, a expressão do rosto 
menino e a palavra “socorro” escrita em caixa alta. O 
que você acha que está acontecendo? 
A expressão do rosto do menino e uso da caixa alta na 
escrita da palavra “Socorro” significa que o menino 
está apavorado e gritando. 
 

2. O que significa a expressão CABRUM que apareceu 
no 2º quadrinho?  
A expressão “CABRUM” representa no texto o barulho 
de um trovão, anunciando que a chuva vai cair.  
 
Leia o texto e, a seguir, responda as atividades 
propostas.  

 

 

Disponível em: <http://cole giomedianeirablogdoquintoan 
 owordpress.com/2014/09/01/tirinha-calvin-e-haroldo-2/>. Acesso 

em: 17 abr.  2017. 
 

3. O menino no primeiro quadrinho está 
 
(A) sussurrando. 
(B) conversando. 
(C) chorando. 
(D) gritando. 
Gabarito D 
Os recursos como itálico, negrito, caixa alta etc. são 
recursos expressivos e ultrapassam os aspectos 
puramente gramaticais. No primeiro quadrinho do 
item, as letras em negrito sugerem que o menino está 
gritando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espacoeducar.net/2012/07-
http://www.espacoeducar.net/2012/07-
http://www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-da-turma-da-monica-para.html.
http://www.espacoeducar.net/2012/07/muitas-tirinhas-da-turma-da-monica-para.html.
https://colegiomedianeirablogdoquintoano.wordpress.com/2014/09/01/tirinha-calvin-e-haroldo-2/
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MATEMÁTICA 
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades  

avaliadas nos itens 
 
ITEM 1 
Observe a seguir 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. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Um laboratório faz testes em ratos. Antes da 
realização dos testes, esses ratos foram pesados, 
obtendo os seguintes valores: 

 
Disponível em: <http://www.pintarcolorir.com.br/desenho-de-rato-
para-colorir-e-pintar/>. Acesso em: 1º mar. 2017. 

 
A ordem crescente das “pesos” (quantidade de massa)  
desses ratos é 
 
(A) 0,298; 0,276; 0,307; 0,312. 
(B) 0,312; 0,276; 0,307; 0,298. 
(C) 0,276; 0,298; 0,307; 0,312. 
(D) 0,312; 0,307; 0,298; 0,276. 
Gabarito: C 
Solução 
Professor(a), para responder o item, o estudante 
deverá saber ler um número decimal, compreendendo 
o valor de cada casa decimal, para classificá-lo. 
Explique  que os números decimais se classificam em 
crescente ou decrescente pela ordem do algarismo ou 
número. 
 
2. Uma distribuidora de bebidas vende, conforme o 
quadro a seguir, os seguintes volumes de garrafas de 
água: 
 

Volume em 
litros (L) 

2,0 

0,510 

1,5 

0,5 

0,310 

 
A ordem decrescente dos volumes das garrafas de 
água informadas no quadro é 
 
(A) 0,510; 0,310; 1,5; 0,5; 2,0. 
(B) 2,0; 1,5; 0,510; 0,310; 0,5. 
(C) 0,510; 310; 2,0; 1,5; 0,5.  
(D) 2,0; 1,5; 0,510; 0,5; 0,310.    
Gabarito: D  
Solução 
Professor(a), para resolver este item o estudante 
deverá ter conhecimento na leitura de números 

http://www.pintarcolorir.com.br/desenho-de-rato-para-colorir-e-pintar/
http://www.pintarcolorir.com.br/desenho-de-rato-para-colorir-e-pintar/
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decimais, uma vez que existem números com uma casa 
decimal, com duas e até com três. Normalmente, os 
estudantes se equivocam ao tentar classificar um 
decimal sendo maior que outro, analisando o número 
de casas decimais deste. Deixe claro que o importante 
são as casas decimais “maiores”, ou seja, os décimos. 
São por meio dos décimos que se verifica se um 
decimal é maior que outro. Caso sejam iguais, a análise 
passa para os centésimos e assim por diante.  
 
3. Pierre fez o registro de quantos quilômetros correu 
em seis dias da semana, conforme a tabela a seguir:  
 

 
 
Pierre, posteriormente, colocou em ordem crescente 
esses valores, ficando da seguinte forma: 
 
(A) 9,175; 9,61; 10,381; 10,53; 11,012; 11,62. 
(B) 9,61; 9,175; 10,53; 10,381; 11,62; 11,012. 
(C) 10,381; 11,62; 9,61; 10,53; 9,175; 11,012. 
(D) 9,61; 9,175; 10,53; 10,381; 11,012; 11,62. 
Gabarito: A  
Solução 
Professor(a), o estudante deverá ter os mesmos 
cuidados já mencionados nos itens anteriores. Logo, a 
solução é a alternativa A. 
 
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. 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Paulo distribuiu seus carrinhos em prateleiras 
conforme a figura a seguir: 
 
 

 
 
a) Quantas prateleiras Paulo utilizou para distribuir 
seus carrinhos? 
____________________________________________ 
 
b) Quantos carrinhos tem em cada prateleira? 
__________________________________________ 
 
c) Quantos carrinhos o Paulo tem no total? 
____________________________________________ 
Solução 
a) Paulo utilizou 6 prateleiras para distribuir seus 
carrinhos. 
b)  Em cada prateleira tem 3 carrinhos. 
c) Paulo tem 18 carrinhos no total. 

 
2. Mário distribuiu seus carrinhos em caixas 
conforme o desenho a seguir: 

 
a) Quantas caixas Mário utilizou?  
________________________________________ 
 
b) Quantos carrinhos tem em cada caixa?  
________________________________________ 
 
c) Quantos carrinhos Mário tem no total?  
________________________________________ 
Solução 
a) Mário utilizou 7 caixas. 
b) Em cada caixa tem 4 carrinhos. 
c) Mário tem 28 carrinhos no total. 
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3. Observe a situação a seguir: 
 

 
 
Complete:  
a) 5 grupos com ___________ carrinhos em cada 
grupo. 
b) Complete os espaços vazios, a seguir, e 
encontre o total de carrinhos. 
_______ X ________ = ___________ 
Solução 

Complete:  
a) 5 grupos com 4 carrinhos em cada grupo. 
b) 5 x 4 = 20 
 
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. 

 
D6A-Comparar comprimento por meio de medidas não 
padronizadas. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. A receita de um bolo necessita de 140 gramas de 
farinha de trigo. Sabe-se que uma colher de sopa tem 
20 gramas. 

 
A quantidade, em colheres, de farinha de trigo desse 
bolo corresponde a   
 
(A) 4.  
(B) 5.  
(C) 6.  
(D) 7.  
Gabarito: D 
Solução 
140 𝑔

20 𝑔
= 7 𝑐𝑜𝑙ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠 

 
2. Dez copos de 250 ml enchem uma garrafa térmica.  
Quantos mililitros teremos em cinco garrafas térmicas 
cheias? 
      
(A) 5 000  
(B) 10 000  
(C) 10 250  
(D) 12 500  
Gabarito: D 
Solução 
250 ∙ 5 ∙ 10 = 12 500 𝑚𝑙 
 
3. Cada passo que Maurício dá mede 1 metro. Ele anda 
2 Km para chegar em sua casa.  
Quantos passos Maurício deu para chegar em sua 
casa? 
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(A) 500  
(B) 1 000  
(C) 1 500  
(D) 2 000  
Gabarito: D 
Solução 

2 𝑘𝑚 = 2 000 𝑚 →
2 000𝑚

1𝑚
= 2 000 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑜𝑠 

 
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. 
15×13 = 195, logo a alternativa correta é a letra D. 
D20C-Resolver problema com números naturais, 
envolvendo a multiplicação associada à ideia de 
proporcionalidade. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Uma loja vende caixas fechadas de bombons, 
contendo 28 bombons em cada. 
Se uma pessoa comprar 22 caixas, o total de bombons 
será   
 
(A) mais de sete centenas. 
(B) menos de quinhentos. 
(C) um número compreendido entre seiscentos e 
seiscentos e cinquenta. 
(D) igual a 716. 
Gabarito: C 
Solução 
Para resolver esse item o estudante precisa saber 
multiplicar com números de duas casas (dezenas) e ao 
final analisar as alternativas para encontrar o 
resultado. 
22×28 = 616, logo a alternativa correta é a C. 
 
2. Uma lembrancinha para festa de aniversário é feita 
com 8 balas.   
Maria Izabel comprou 45 lembrancinhas a serem 
entregues na sua festa de aniversário.  
O número total de balas das lembrancinhas é formado 
por 
 
 

(A) três centenas e seis dezenas. 
(B) três dezenas e seis unidades. 
(C) três unidades e seis centenas. 
(D) três centenas e seis unidades. 
Gabarito: A 
Solução 
Para resolver esse item o estudante precisa saber 
multiplicar números com uma e duas casas e ao final 
analisar as alternativas para encontrar o resultado. 
8×45 = 360, logo a alternativa correta é a A. 
 
3. No Ceasa são vendidas diariamente 48 caixas de 
tomates contendo 60 tomates em cada.   
Em um determinado dia foram vendidas 57 caixas 
desses tomates, o número de tomates vendidos nesse 
dia foi  
 
(A) mais de quatro mil. 
(B) menos de três mil. 
(C) um número compreendido entre 3500 a 3600. 
(D) um número compreendido entre 3400 a 3500. 
Gabarito: D 
Solução 
Para resolver esse item o estudante precisa saber 
multiplicar com números de duas casas (dezenas) e ao 
final analisar as alternativas para encontrar o 
resultado. 
57×60 = 3 420, logo a alternativa correta é a D. 
 
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. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Com uma régua, trace uma reta e divida-a em dez 
partes iguais.  
Indique, na reta, os seguintes números: 45, 25, 35, 55, 
95, 5, 85, 15, 75 e 65. 
Solução 
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2. Indique, na reta numérica a seguir, a seguinte 
sequência de números:  8, 43, 18, 28, 23 e 48.  
 

 
Solução 
É importante o estudante colocar os números em 
ordem crescente e perceber que estão numa sequência 
de 5 em 5. 
Logo: 3 < 8 < 18 < 23 < 43 < 48 
 

 
 
3. Observe a reta numérica a seguir:   

 
O número 170 está representado na reta numérica 
pela letra  
 
(A) Z. 
(B) P. 
(C) L. 
(D) N. 
Gabarito: A 
Solução 
Da mesma forma que na atividade anterior é 
importante o estudante colocar os números em ordem 
crescente e descobrir qual a sequência que esses 
números foram escritos. 
 
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). 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe as figuras geométricas a seguir: 

 
Classifique essas figuras em: 
a) Planas 
____________________________________________
____________________________________________ 
 
b) Não planas 
____________________________________________
____________________________________________ 
Solução 
a) As figuras geométricas planas são: 2; 4; 7 e 8. 
b) As figuras geométricas não planas são: 1; 3; 5; 6 e 9. 
 
2. Observe as figuras geométricas a seguir: 

 
Pinte as figuras geométricas planas. 
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Solução 
Professor(a), mostre aos estudantes que as figuras a 
seguir são planas porque estão dentro de um único 
plano. 

 
3. Observe as figuras geométricas a seguir: 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta somente figuras 
planas. 
 
(A) 1; 2; 3 ; 4 e 5. 
(B) 1; 3; 4; 6 e 10. 
(C) 2; 4; 5; 7 e 10. 
(D) 2; 3; 4; 8 e 9. 
Gabarito: C 
Solução  
Professor(a) explore com os estudantes o conceito de 
figuras geométricas planas e não planas.  
Figuras planas – são figuras geométricas que estão 
limitadas dentro de um único plano.  
Figuras não planas - são figuras geométricas que não 
estão limitadas dentro de um único plano. Elas 
também são chamadas de Figuras Geométricas 
Espaciais. 

 

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) milímetros. 
(B) centímetros. 
(C) decímetros. 
(D) quilômetros. 
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. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe as unidades de medidas a seguir: 
 

 
 
Dessas unidades a que mais se adequa para aferir o 
comprimento de uma caneta é a  
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 
Gabarito: A 
Solução 
O estudante deve conhecer as unidades de medidas 
apresentadas. 
cm : centímetro 
dm: decímetro 
m: metro 
km: quilômetro 
Dessas unidades de medidas o estudante deve 
perceber que a única que se adequa para a aferição do 
comprimento de uma caneta é o centímetro. 
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2. Observe a fita métrica a seguir: 

 
Assinale a alternativa que apresenta a situação mais 
apropriada para usar a fita métrica. 
 
(A) dimensões da borracha 
(B) comprimento da tampa de caneta 
(C) medida da altura de uma pessoa 
(D) distância entre duas cidades 
Gabarito: C 
Solução 

✓ dimensões da borracha: régua 
✓ comprimento da tampa de caneta: régua 
✓ medida da altura de uma pessoa: fita métrica 
✓ distância entre duas cidades: teodolito 

 
3. Observe o esboço de uma casa: 

 
A unidade de medida mais adequada para aferir as 
dimensões dessa casa no tamanho real é 
 
(A) o metro. 
(B) o milímetro. 
(C) o quilômetro. 
(D) o centímetro. 
Gabarito: A 
Solução 
O metro é a medida mais adequada. 
 
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. 
Gabarito: D 
Solução 
Determinando o total de poltrona que o cinema possui. 
12 colunas e 15 linhas, logo, 12 × 15 = 180 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑟𝑜𝑛𝑎𝑠. 

Conforme o 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. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. De acordo com a configuração retangular, de 
quantas formas diferentes pode-se organizar 16 
carteiras em filas e colunas? 
Solução 
Pode-se organizar de 5 (cinco) formas diferentes, 
sendo: 

 
 
2. Observe as figuras a seguir na malha quadriculada.  

 
 
Responda: 
a) Determine o número de linhas e colunas em cada 
figura. 
b) Determine o total de quadradinhos em cada figura.   
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Solução 
a – A quantidade de linhas e colunas em cada figura 
são: 
Figura 1 = 12 colunas e 11 linhas. 
Figura 2 = 13 colunas e 17 linhas. 
Figura 3 = 18 colunas e 6 linhas. 
b – Determine o total de quadradinhos em cada figura.   
Figura 1 = 12 colunas x 11 linhas = 132 
Figura 2 = 13 colunas x 17 linhas = 221 
Figura 3 = 18 colunas x 6 linhas = 108 
 
3. A área colorida da malha quadriculada, a seguir, será 
coberta por cerâmica.  
 

 
Sabe-se que cada quadradinho colorido, representa 
uma cerâmica. 
De acordo com as informações, pode-se afirmar que o 
total de cerâmica é  
 
(A)  igual a 200. 
(B) um número entre 150 e 200.  
(C) maior que 250. 
(D) menor que 150. 
Gabarito B 
Solução 
Temos 11 linhas e 18 colunas, logo, 11× 18 =  198 
Assim, o total de cerâmica é um número entre 150 e 
200.  
 
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. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Maria ganhou uma caixa de presente no formato de 
um paralelepípedo, como mostra a figura a seguir: 

 
Assinale a alternativa que representa a planificação 
desse paralelepípedo. 
 
(A)  

 
 
(B)  
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(C) 
 

 
 
(D) 
 

 
 
Gabarito: B 
Solução 
 

 
 
2. Observe o sólido a seguir: 

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

 
(B) 

 

 
C) 

 
(D)  

 
Gabarito: B 
Solução 

     
 
3. Observe as planificações a seguir: 

 
A planificação que representa um cone é 
 
(A) 1. 
(B) 2. 
(C) 3. 
(D) 4. 
Gabarito: B 
Solução 

 
 
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. 
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(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. 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. A professora Sabrina fez, bombons recheados com 
4 sabores diferentes, para os estudantes do 4º ano. Os 
recheios eram de brigadeiro, leite condensado, 
maracujá e morango. Cada estudante recebeu 2 
bombons de sabores diferentes. Quantas 
combinações diferentes poderá receber cada 
estudante?  
Solução 
Observe as combinações a seguir: 

 
 
2. Sandra organizará, em um painel, fotos dela, de seu 
esposo e de sua filha.  
De quantas maneiras, diferentes, Sandra poderá 
organizar as fotos de sua família?  
Solução 
Considerando que são 3 pessoas e existem 2 opções de 
combinação para cada pessoa, pode se fazer 3x2=6.  
Ou 

 
ou 

 
 
3. Uma sorveteria fez uma promoção nos sorvetes de 
abacaxi, coco e creme. Cada sorvete recebe um único 
sabor de cobertura que pode ser de morango, avelã ou 
groselha. 
Assinale a alternativa que indica quantas combinações 
diferentes, de sorvete contendo uma bola com uma 
cobertura, que podem ser feitas nessa promoção.  
 
(A) 3 
(B) 6 
(C) 9 
(D) 12 
Gabarito: C 
Solução 
São 3 sabores de sorvetes e 3 sabores de cobertura e 
cada sorvete pode receber um sabor de cobertura, 
pode se fazer 3x3=9  
ou 

 
 
 
 
 
 
 


