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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 
Observe a imagem:  

 
Disponível em: <http://adrenaline.uol.com.br/forum/threads/topi- 

co-oficial-como-fazer-gelo.300783/>.  Acesso em: 26 maio 2017. 

 
Para se transformar em gelo, a água líquida passa pelo 
processo de  
 
(A) fusão. 
(B) condensação. 
(C) evaporação. 
(D) solidificação. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Na natureza, a água passa constantemente de um 
estado físico para outro. A energia solar é a principal 
responsável por essas mudanças de estados físicos da 
água. Explique por que uma roupa molhada, ao ficar 
estendida ao Sol, seca. 
 
2. Escreva qual a mudança de estado físico da água que 
ocorre quando 
 
(A) o picolé derrete. 
(B) a roupa seca. 
(C) a água congela na geladeira. 
(D) a rua seca depois da chuva.  
 
3. Escreva a mudança de estado físico que acontece 
com a água quando 

 
(A) o Sol aquece o solo após um período de chuva. 
(B) esquecemos a garrafa de água no congelador. 
(C) levantamos a tampa da panela na qual estava 

cozinhando o arroz.  
 
 

ITEM 2 
Observe a figura: 
 

 
 

Disponível em: <https://www.istockphoto.com/pt/vetorial/ciclo-de-
%istockphto.com/pt/vetorial/ciclo-de-%C3%A1gua-gm4965844 

07-41194054>.  Acesso em: 26 maio 2017. 
 

Na figura, são mostradas transformações físicas que 
fazem parte do 
 
(A) ciclo da água. 
(B) ciclo do oxigênio. 
(C) ciclo do carbono. 
(D) ciclo do nitrogênio. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. O ciclo da água é um processo importante para a 
manutenção da vida no planeta Terra.  
Faça um esquema representando o ciclo da água na 
natureza e explique esse processo.  
 

  
 

Disponível em: <http://profwladimir.blogspot.com.br/2016/09/ati- 
vidades-sobre-o-ciclo-da-agua.html>. Acesso em: 11 jul. 2017.  

 
2. Durante o ciclo da água na natureza ocorrem 
mudanças de estado físico como: solidificação, 
condensação, fusão e evaporação. A formação das 
nuvens se dá devido aos processos de  
 
(A) fusão e solidificação.  
(B) evaporação e condensação.  
(C) solidificação e evaporação. 
(D) condensação e fusão. 
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 3. Dê exemplos das seguintes mudanças de estado 
físico da água na natureza. 
 
(A) Solidificação.  
(B) Fusão. 
(C) Vaporação. 
(D) Condensação.  
 
ITEM 3 
Em muitas regiões do Brasil ainda não existem sistemas 
públicos de tratamento de água e esgotos, o que 
chamamos de saneamento básico.  
A falta de tratamento de esgoto representa um risco à 
saúde pública porque  
 
(A) previne a falta de água. 
(B) provoca a erosão dos solos. 
(C) transmite doenças aos seres vivos.  
(D) melhora a qualidade das águas dos rios. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Leia atentamente as afirmações sobre os benefícios 
obtidos com o saneamento básico e escreva (C) para as 
que forem corretas e (E) para as erradas. 
 
(A) (      ) Preserva o meio ambiente.  
(B) (       ) Deve-se fazer um bom investimento público. 
(C) (      ) Evita contaminação e proliferação das   

doenças. 
(D) (  ) Prejudica a vida das pessoas devido a 

construção da rede de esgoto. 
 
2.  A falta de saneamento básico compromete a saúde 
e a qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente.  
Saneamento básico é o conjunto de serviços de 
obrigação das autoridades municipais, estaduais e 
federais, que visam o bem-estar e a saúde da população 
em geral. 
Quais são os serviços que compõem o saneamento 
básico?  
 
3. Complete as informações corretamente. 
A construção da rede de esgoto é necessária para a 
defesa da saúde e a preservação do ambiente. A rede 
de esgotos é o conjunto de ____________ que recolhe 
a água já utilizada e os dejetos humanos e os conduz 
até uma ________________________. 
 
ITEM 4 
Algumas doenças podem ser transmitidas pela água 
contaminada.  
Um dos fatores que aumenta o risco destas doenças é 
 
(A) asfaltar as ruas das cidades. 

(B) a realização de coleta seletiva de lixo. 
(C) o tratamento da água e dos esgotos.  
(D) a falta de saneamento básico em muitas cidades. 

 
Atividades relacionadas ao item 

 
1. Observe a imagem: 

 
 

Disponível em: <http://tratabr.files.wordpress.com/2013/09/pnu 
d-2012.png>. Acesso em: 12 jul. 2017.  

 
A rede de esgoto é essencial para garantir a saúde da 
população.  
Quais os problemas causados pela falta de rede de 
esgoto nos domicílios? 
 
2. A água é essencial para a nossa vida, mas para 
garantirmos a nossa saúde é necessário consumirmos 
água de boa qualidade.  
Quais cuidados são necessários para garantir a 
qualidade da água que consumimos?  
 
3. Escreva (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas. 
 
(A)  (   ) Toda água transparente é potável.  
(B)  (   ) Durante o processo de tratamento de água, o 

cloro é acrescentado para prevenir cáries.  
(C)  (  ) Água potável é aquela que não oferece o risco 

de transmitir doenças às pessoas que a 
consomem. 

(D)  (  ) A água de um rio pode se tornar própria para 
o consumo se passar pelas etapas de tratamento, 
que ocorrem na estação de tratamento de água. 

(E) (  ) Todo esgoto produzido pela população deve 
ser tratado corretamente, antes de ser lançado 
em rios e mares, para não degradar o meio 
ambiente.  
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ITEM 5 
Produzimos muito lixo ou resíduos como papel, plástico 
e restos de comida. O destino mais adequado para o 
resto de comida é a compostagem e para o papel é  
 
(A) a queima. 
(B) enterrá-lo.  
(C) a reciclagem. 
(D) o descarte em rios. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe a imagem:  
 

 
 

Disponível em: <http://photos1.blogger.com/blogger/3870/1448 
/1600/DSC02212.jpg>. Acesso em: 12 jul. 2017.  

 
O reaproveitamento dos papéis como os jornais na 
fabricação de artesanatos e objetos que são utilizados 
no dia a dia é uma atitude que contribui para a 
preservação do ambiente, pois  
 
(A) diminui a taxa de oxigênio. 
(B) diminui a incidência de chuvas. 
(C) evita o corte das árvores. 
(D) reduz a taxa da fotossíntese. 
 
2. Os aterros sanitários são prejudiciais para o meio 
ambiente. Os materiais que são descartados neste local 
são diferentes e cada um deles terá um tempo de 
decomposição. 
Qual dos materiais a seguir, será decomposto mais 
rapidamente? 
 
(A) Caixa de madeira. 
(B) Vidro de espelho. 
(C) Pneu de caminhão. 
(D) Garrafa de plástico. 
 
 
 
 
 
 

 
3. Observe: 
Uma Unidade Experimental de Compostagem foi 
inaugurada no bairro Linhares, em Juiz de Fora – MG.  

 
Disponível em: <http://www.acesso.com/cidade/arquivo/meioam 

biente/2012/07/05-unidade-experimental-de-compostagem-e-
inaugurada-em-jf/>. Acesso em: 16 jun. 2016.  

 
Qual a importância da compostagem?  
 
ITEM 6 
A correta destinação do lixo orgânico representa 
cuidados com a saúde individual e coletiva, pois 
 
(A) reduz a quantidade de materiais reciclados. 
(B) contribui para a redução da quantidade de insetos 

e animais causadores de doenças. 
(C) aumenta a possibilidade de reprodução de insetos. 
(D) aumenta a possibilidade de tratamento dos 

esgotos.  
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Observe:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

content/gallery/artesanato-em-pet-2/Artesanato-Em-PET-5.jpg>. 
Acesso em: 12 jul. 2017 

 
Ao utilizarmos garrafa PET para a fabricação de objetos 
artesanais como os porta-trecos, mostrados na 
imagem, contribuímos com a preservação do meio 
ambiente, praticando a  
(A) redução. 
(B) renovação. 
(C) reutilização. 
(D) reciclagem. 

http://www.acesso.com/cidade/arquivo/meioam
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2. Analise a charge, pense e responda.  

 
Disponível em: <http://desenvolvimentoambiental,files.wordpres 
s.com2011/2011/05/charge_lixo_df.jpg?w=500&h=343>. Acesso 

em: 12 jul. 2017.   

 
Para evitarmos os problemas ambientais causados pelo 
lixo que produzimos diariamente, qual o 
encaminhamento adequado para a caixinha após tomar 
o suco?   
 
3. Atividades humanas como alimentação, construção 
de moradias, produzem diferentes materiais (resíduos, 
lixo) que são descartados diariamente. Para evitar 
problemas ambientais, os materiais devem receber 
destinação correta. As garrafas PET de refrigerante são 
exemplos de materiais amplamente reciclados.  
Quais são as vantagens da reciclagem de materiais? 
 
ITEM 7 
O processo de tratamento de água pode ser 
resumidamente descrito em três etapas que são 
 
(A) captação, tratamento e distribuição. 
(B) armazenamento, captação e distribuição. 
(C) captação, armazenamento e distribuição. 
(D) distribuição, captação e armazenamento.  
 

Atividades relacionadas ao item 
1. Observe a imagem: 

Disponível em: <http://3.bp.blogspot.com/-ZypE_9vSqksnl/AAAA 
AAAA/iCWhHIA3snw/s1600/dia-da-agua-001.jpg>. Acesso em: 13 

jul. 2017.  

 
Para mantermos nossa saúde, é necessário 
consumirmos água potável. Qual a finalidade do 
tratamento da água?  
 
2. Observando o esquema mostrado na imagem 
anterior, explique como a água que usamos chega a 
nossa casa.  
 
3. Analise o esquema e enumere corretamente as 
descrições das etapas do tratamento da água.  
 

 
Disponível em: <http:// cienciasparaescola.blogspot.com.br/2012/ 

07//agua.html>. Acesso em: 13 jul. 2017.  
 

(A)   (    ) retirada de água bruta do manancial e caminho 
percorrido até a Estação de Tratamento de Água. 

(B) (    ) retenção dos flocos menores pelas  camadas 
de filtros. 

(C)    (     ) adição de produto químico para que a sujeira 
se agrupe formando flocos. É o processo de 
floculação.  

(D)   (    ) os flocos sedimentam, ou seja se depositam 
no fundo de um tanque. 

(E)  (   ) adição de cloro para eliminação de micro-
organismos causadores de doenças. 

(F) (  ) após o tratamento a água é enviada a 
reservatórios de onde será distribuída à população.  

 
ITEM 8 
Água potável é definida como aquela própria para o 
consumo humano, livre de contaminação orgânica e 
inorgânica. É importante o consumo de água potável 
para 
 
(A) evitar doenças como a dengue. 
(B) promover a desidratação. 
(C) promover o tratamento de doenças. 
(D) evitar doenças como verminoses e cólera.  
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Mesmo com as tecnologias existentes para o 
tratamento da água, ainda há milhões de pessoas em 
todo mundo que não dispõem de água de boa 
qualidade para o consumo. 
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Nos locais em que não há tratamento de água, qual 
medida a população precisa tomar para garantir o 
consumo de água potável? 
 
(A) Coar cuidadosamente a água do rio. 
(B) Filtrar a água em filtro de barro. 
(C) Ferver ou adicionar cloro na água. 
(D) Deixar a água descansar antes de consumi-la. 
 
2. O tratamento da água e do esgoto de uma cidade são 
fundamentais para a saúde da população. Sobre o 
processo de tratamento da água, podemos afirmar que 
 
(A) a cloração funciona como processo de eliminação 

de microrganismos. 
(B) esse processo utiliza microrganismos na 

purificação da água. 
(C) a decantação é produzida através de mecanismo 

que movimenta a água rapidamente. 
(D) nesse processo há formação de gás que pode ser 

reaproveitado. 
 
3. O consumo de água sem tratamento pode ser 
responsável pela transmissão de muitas doenças. 
Explique a importância do tratamento de água antes 
dela ser distribuída para a população.  
 
ITEM 9 
Consumir água sem tratamento pode ser prejudicial à 
saúde, sendo que muitas doenças estão relacionadas à 
falta de saneamento básico, como por exemplo 
 
(A) febre amarela. 
(B) hepatite A. 
(C) sarampo. 
(D) malária. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. Muitas doenças podem ser evitadas com hábitos 
simples de higiene, como lavar bem os alimentos e 
beber água filtrada. Os hábitos de higiene citados acima 
são eficientes na prevenção da 
 
(A) aids. 
(B) ascaridíase.  
(C) gripe. 
(D) tuberculose. 
Disponível em: <https://brainly.com.br/tarefa/779720>. Acesso em: 

26 jun. 2017. 

 
2. Existe uma grande porcentagem de doenças 
humanas relacionadas à falta de saneamento básico e 
a água não tratada. A transmissão de alguma dessas 
doenças se dá pela ingestão de água e de alimentos 
contaminados com ovos ou larvas de parasitas. 

Ao se ingerir água tratada, evitam-se doenças como a 
 
(A) cólera. 
(B) dengue. 
(C) malária. 
(D) rubéola. 

Disponível em: <http://ucienebertoldo.files.wordpress.com/2013/ 
/03/banco-de-questc3b5es-de-cic3aancias-ef-com-gabarito-e-

descritores.pdf Acesso em: 26 jun. 2017.  

 
3. O crescimento desordenado de muitas cidades tem 
como consequência grande parte da população, 
vivendo em moradias inadequadas e improvisadas. São 
comuns habitações sem ventilação, sem espaço 
suficiente e localizado junto a esgotos que correm a céu 
aberto e onde o saneamento básico ainda é uma 
promessa. 
Que tipo de doença veiculada pela água essas pessoas 
podem contrair? 
 
(A) Chagas. 
(B) Teníase. 
(C) Leptospirose. 
(D) Leishmaniose.  

Disponível em: <http://jucienebertoldo.files.wordpress.com/2013 
/03/banco-de-questc3b5es-de-cic3aancias-ef-com-gabarito-e-

descritores.pdf>.  Acesso em: 26 jun. 2017 (adaptado). 
 
ITEM 10 
Sara, ao organizar a sua casa, recolheu todo o “lixo” 
produzido pela sua família. Ela fez a separação correta 
dos resíduos orgânicos e dos materiais recicláveis. 
Dentre os materiais recicláveis separados por Sara, 
estão 
 
(A) papel higiênico e restos de comida. 
(B) guardanapo engordurado e fraldas. 
(C) latas de alumínio e embalagens plásticas. 
(D) restos de comida e guardanapo engordurado. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 

1. São considerados resíduos orgânicos: 
 
(A) vidro, papel e alumínio. 
(B) folhas, restos de alimentos e vidro. 
(C) papel, galhos de árvores e alumínio. 
(D) galhos de árvores, restos de alimentos e cascas de 

frutas. 
Disponível em: <http://alvinhouau.blogspot.com.br/2014/11/11 

exercicios-solo-reciclagem-e.html>. Acesso em: 26 jun. 2017 
(adaptado). 

 
2. Em uma cesta de lixo foram encontrados alguns tipos 
de resíduos:  
- Casca de laranja; 
- Copo plástico; 



 
 

6 
 

- Garrafa de vidro; 
- Latinha de refrigerante; 
- Jornal. 
Dentre todos aqueles que podem ser reciclados, estão: 
 
(A) casca de laranja, copo plástico, garrafa de vidro, 

latinha de refrigerante e jornal. 
(B) garrafa de vidro, latinha de refrigerante. 
(C) copo plástico, garrafa de vidro, latinha de 

refrigerante e jornal. 
(D) jornal, copo plástico e casca de laranja. 

 
Disponível em: <http:// alvinhouau.blogspot.com.br/2014/11/exer 

-cicios-solo-reciclagem-e.html>. Acesso em: 26 jun. 2017. 

 
3.A figura abaixo representa a possibilidade de 
reciclagem do papel utilizado pela população nas 
escolas, empresas e residências. Recomenda-se 
separar para reaproveitamento, os papéis que são 
utilizados no dia a dia, ao invés de descartá-los na 
lixeira. 

 
Essa atitude contribui para a preservação do ambiente 
porque 
(A) reduz o corte das árvores. 
(B) diminui a incidência de chuvas.  
(C) diminui a consumo de oxigênio. 
(D) reduz o processo da fotossíntese. 

Disponível em: <http:/ jucienebertoldo.files.wordpress.com/2013 
03/03/banco-de-questc3b5es-de-cic3aancias-ef-com-gabarito-e-

descritores.pdf>. Acesso em: 26 jun. 2017 (adaptado). 
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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 e 2 

 
Atividades relacionadas aos itens 1 e 2 

 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as atividades 1 
e 2. 

Dragões existem? 
Conheça os dragões do mundo real 

 
Dragões fazem parte do imaginário de vários 

povos, especialmente da Ásia e da Europa. São muitos 
os mitos e lendas sobre animais fantásticos 
semelhantes a serpentes ou lagartos imensos e, 
geralmente, alados. Recentemente, livros, filmes e 
desenhos animados têm apresentado dragões como 
vilões ou mesmo como ajudantes dos heróis.  

Alguns pesquisadores sugerem que as lendas 
sobre dragões possam ter surgido quando povos 
antigos, milhares de anos atrás, encontravam ossos de 
dinossauros e não faziam ideia do que eram de fato.  
           Infelizmente – ou felizmente –, dragões, tal como 
contam as histórias, jamais existiram. Mas há um grupo 
de lagartos que recebeu o nome científico de Draco, e 
não foi à toa! Embora não possam voar como os 
lendários monstros, esses lagartos são capazes de 
planar. Isso porque algumas costelas deles são bastante 
longas, separadas umas das outras e capazes de se 
mover como um leque. Quando o “dragão” está no alto 
de uma árvore e precisa fugir de um predador, ele 
simplesmente “abre” seu leque de costelas como se 
fosse saltar, planando para longe do perigo. 

Disponível em: <hhttp://chc.org.br/dragoes-existem/>. 
Acesso em: 15 jun. 2017. 

 
1. Você sabe o que é o tema de um texto? Explique. 
 
2. Qual o tema principal do texto “Dragões existem? ” 
 

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as atividades 3 
e 4. 

Quem pode usar? 

 

              Esse brinquedo é a febre do momento, mas é 
preciso ficar esperto com as crianças: o spinner não é 
indicado para quem tem menos de 6 anos. A explicação 
é simples: o brinquedo é formado por peças pequenas 
que podem ser engolidas. Crianças maiores também 
precisam tomar alguns cuidados, como não aproximar 
o brinquedo do rosto e não lançá-lo, principalmente se 
houver mais gente por perto. 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/notícias/noticias /hand-
ou-fidget-spinner-cuidado.phtml#.WVEhEbiQzIU>. Acesso em: 15 

jun. 2017 (adaptado). 
 

3. Qual é o assunto principal do texto? 
 
4. Você sabia que em todo texto existe a ideia 
principal, ou seja, o tema/assunto do texto e também 
existem as ideias que ajudam a completar a ideia 
principal do texto. Releia o texto “Quem pode usar?” e 
complete o quadro abaixo:  

Tema Ideias que ajudam a 
completar a informação 
principal  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://recreio.uol.com.br/noticias/noticias/dia-mundial-do-meio-ambiente.phtml#.WUv5oJLyvIU
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Leia o texto abaixo e, a seguir, responda a atividade 5. 
 

 
 

Sonhos de Nina (Caroline Verban, editora 
Chiado) conta a história de Nina, de 8 anos, que vive 
com a avó em uma cidade medieval, na Itália. Após a 
morte da tutora, Nina corre o risco de ser enviada para 
um orfanato. Mas um gnomo a inspira e leva a menina 
ao Mundo Encantado. A partir daí muitas aventuras 
acontecem!  

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/notícias/notícias/ 
dica-de-leitura-sonhos-de-nina.phtml#.WVFNFZLyvIU>. Acesso em: 

15 jun. 2017. 
 
5. O principal assunto desse texto é  
 
(A) uma cidade medieval na Itália.  
(B) a história do livro Sonhos de Nina. 
(C) o risco de Nina ser enviada a um orfanato. 
(D) um gnomo querer levar Nina ao Mundo Encantado.  
 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda a atividade 6. 
 

Para que servem as sobrancelhas? 
 

A função das sobrancelhas é ajudar a proteger 
nossos olhos do suor e também da água da chuva, 
desviando esses líquidos para o canto do rosto. Assim, 
a visão não fica prejudicada. As sobrancelhas evitam, 
também, que partículas de sujeira entrem nos olhos. 
Sem falar, ainda, na função estética: imagina se a gente 
não tivesse sobrancelhas? 

Disponível em: <http://recreio.uol.com.br/notícias/curiosida 
-des/para-que-servem-as-sobrancelhas.phtml#WVFQX5IU>.  

Acesso em: 15 jun. 2017. 
 

6. Pinte o quadrinho em que aparece o principal 
assunto do texto. 
 

As águas da chuva. 

 

A função da sobrancelha. 

 

Partículas de sujeira que entram nos olhos. 

 

ITENS 3 e 4 
 

Atividades relacionadas aos itens 3 e 4 
 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as atividades 
de 1 a 6. 

 
Cachorro salva crianças de incêndio nos  

Estados UnidosUO 
                                       Cláudia Fusco  

 
A investigadora Margo Feaser e sua família têm 

muito a agradecer ao seu cachorro Maxx. Tudo porque 
o bicho de estimação da família conseguiu resgatar os 
dois filhos de Feaser de um incêndio, indicando aos 
bombeiros o local onde as crianças se escondiam do 
fogo. O incêndio começou por volta das onze da noite 
da última segunda-feira, em Longwood, na Flórida. 

Quem percebeu o fogo foram os vizinhos que 
estavam observando o céu com um telescópio quando 
o fogo começou. Chip Dover, que mora porta a porta 
com os Feaser, explicou ao Today: ”Estávamos prestes 
a voltar para casa quando ouvimos um barulho muito 
forte, e a casa simplesmente explodiu. Corremos 
imediatamente para lá e estava tudo queimando, e 
então percebemos que a família toda ainda estava lá 
dentro”. 

Chip e seu filho, então, quebraram as janelas 
frontais da casa com uma cadeira, para tentar remover 
a família de lá. Aparentemente, o fogo começou de 
maneira acidental no jardim, ao fundo da casa.  

Todos os membros da família estão sendo 
medicados para tratarem de suas queimaduras e a 
inalação de fumaça, mas estão em condições 
estáveis. Maxx também está em observação por conta 
do excesso de fumaça inalado, mas todos esperam que 
esteja perfeitamente recuperado em breve. Além 
disso, uma campanha foi organizada para ajudar a 
família, cuja casa foi completamente destruída pelo 
fogo.  

Disponível em: <http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/ 
noticia/2016/04/cachorro-salva-criancas-de-incendio-nos-estados-

unidos.html>. Acesso em: 23 jun. 2017.  
 

1. No trecho “A investigadora Margo Feaser e sua 
família tem muito a agradecer ao seu cachorro Maxx.”, 
qual a ideia dada pela palavra “muito”? 
 
 
2. No trecho “Corremos imediatamente para lá e estava 
tudo queimando, (...).”, qual é a ideia dada pelo termo 
“lá”? 
 
 
3. Observe o trecho “O incêndio começou por volta das 
onze da noite da última segunda-feira, em Longwood, 

http://www.today.com/parents/neighbors-loyal-dog-save-family-devastating-house-fire-t88731
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na Flórida.” Qual a ideia estabelecida pelas expressões 
“por volta das onze da noite” e “da última segunda-
feira”? 

 
Indique, nos trechos, se as palavras e/ou expressões 
sublinhadas dão ideia de tempo, lugar, modo ou 
intensidade. 
 
4. “Estávamos prestes a voltar para casa quando 
ouvimos um barulho muito forte, (...)”.  
 
5. “Corremos imediatamente para lá e estava tudo 
queimando, e então percebemos que a família toda 
ainda estava lá dentro. ” 
 
6. “(...) o fogo começou de maneira acidental no 
jardim ao fundo da casa. ” 
 
ITENS 5 e 6 
 

Atividades relacionadas aos itens 5 e 6 
 

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as atividades 1 e 
2. 

O Leão 
                                         Vinícius de Moraes 

Leão! Leão! Leão! 
Rugindo como um trovão 
Deu um pulo, e era uma vez 
Um cabritinho montês. 
Leão! Leão! Leão! 
És o rei da criação! 
Leão! Leão! Leão! 
És o rei da criação! 
 
Tua goela é uma fornalha, 
Teu salto, uma labareda, 
Tua garra, uma navalha, 
Cortando a presa na queda. 
Leão longe, leão perto 
Nas areias do deserto! 
Leão alto, sobranceiro 
Junto do despenhadeiro. 
Leão! Leão! Leão! 
És o rei da criação! 
[...] 

Disponível em: <http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-
br/poesia/poesias-avulsas/o-leao/>. Acesso em: 23 jun. 2017. 

 
1. Em sua opinião, o que aconteceu com o cabritinho 
montês nestes versos do poema: “Leão! Leão! Leão! 
Rugindo como um trovão. /Deu um pulo, e era uma vez 
/Um cabritinho montês”.? 
 
2. Essa informação está clara no texto? Como você 
chegou a essa resposta? 
 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda a atividade 3. 

 
A Raposa e as Uvas 

                                                        Esopo 
 

 
 Certa raposa esfaimada encontrou uma parreira 

carregadinha de lindos cachos maduros, coisa de fazer 
vir água à boca. 

– Mas tão altos que nem pulando.      O matreiro 
bicho torceu o focinho. 

Estão verdes – murmurou. Uvas verdes, só pra 
cachorros. 

E foi-se. Nisso, veio o vento e uma folha caiu. 
A raposa, ouvindo o barulhinho, voltou depressa 

e pôs-se a procurar as uvas. 
 
Moral da história: quem desdenha quer comprar. 

 
ESOPO. A raposa e as uvas. In: Livro das fábulas. Curitiba: Positivo, 

1998. 

 
3.  A raposa disse que as uvas estavam verdes porque 
 
(A) não conseguiu alcançá-las. 
(B) viu um cachorro comendo-as. 
(C) a parreira estava carregadinha. 
(D) as  uvas ainda não estavam maduras. 
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Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as atividades 4 
e 5. 

Aviso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Um carteiro chegou à casa de dona Filó para 

entregar uma carta e viu uma placa dizendo: “cuidado 
com o papagaio”! 

– Só pode ser gozação. Quem vai ter medo de um 
papagaio? – Pensou o carteiro. 

   Então, o carteiro entrou no quintal para deixar a 
carta. Foi quando o papagaio gritou: 

– Pega, Rex! Pega, Rex! 
 

Disponível em: <http://piadasinfantis.blogspot.com.br/2008 

/9/bichos.html>. Acesso em: 25 de jun. 2017. 

 
4.Em sua opinião, quem é Rex? 
  
5.Como você conseguiu chegar à resposta da questão 
anterior? 
 
 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda a atividade 6. 
 

O menino que mentia 

 
Um pastor costumava levar seu rebanho para 

fora da aldeia. Um dia, resolveu pregar uma peça nos 
vizinhos. 

– Um lobo! Um lobo! Socorro! Ele vai comer 
minhas ovelhas! 

Os vizinhos largaram o trabalho e saíram 
correndo para o campo para socorrer o menino. Mas 
encontraram-no às gargalhadas. Não havia lobo 
nenhum.  

Ainda outra vez ele fez a mesma brincadeira e 
todos vieram ajudar; e ele caçoou de todos.  

Mas, um dia, o lobo apareceu de fato e 
começou a atacar as ovelhas. Morrendo de medo, o 
menino saiu correndo. 

– Um lobo! Um lobo! Socorro!  
Os vizinhos ouviram, mas acharam que era 

caçoada. Ninguém socorreu e o pastor perdeu todo o 
rebanho.  
Moral da história: Ninguém acredita quando o 
mentiroso fala a verdade.  

 
BENNETT, William J. O livro das virtudes para crianças. Rio de 

Janeiro: Nova Fronteira, 1997. 

 
6. Em sua opinião, o que aconteceu no final da história? 

 
ITENS 7 e 8 

 
Atividades relacionadas aos itens 7 e 8 

 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as atividades 
de 1 a 5. 
 

“Z” 
 

A professora pergunta para o Pedro: 
– Diga três partes do corpo com a letra “z”. 
Ele respondeu: 
– “Zóio”, “zovido” e “zoreia”. 
Aí a professora fala: 
– Adivinhe a sua nota! Também começa com “z”. 
Ele responde: 
– Ah, deve ser um “zoito”. 

 
Disponível em: <http://rachandoobicopiadas.blogspot.com. 

 br/>. Acesso em: 15 jun. 2017. 
 
 

1. Marque com um “X” o gênero textual que foi lido. 
 
 (    ) Fábula .      
 (    ) História em quadrinhos.    
 (    ) Receita culinária.    
 (    ) Piada. 

 
 

2. Você sabe o que é uma piada? 
 
3. Qual a intenção de alguém quando conta uma 
piada? 
 
4. A piada “Z” é engraçada? Por quê? 
  
5. Se tirarmos a última parte do texto, a piada ainda 
seria engraçada? 
 

http://piadasinfantis.blogspot.com.br/2008/09/bichos.html
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Leia o texto abaixo e, a seguir, responda a atividade 6. 

 
Festa no Céu 

Ziraldo 

 
Ia ter festa no céu. Quando o urubu avisou o 

sapo, ele abriu o bocão e disse: 
– OOOBAAA!!! 
   O urubu disse: 
– Vai ter muita comida. 
E o sapo:  
– OOOBBBAAA!!! 
O urubu continuou: 
– Vai ser uma curtição: música, dança. 
Aí o sapo abriu mais ainda a boca: 
– OOOOOOOBBBBBAAAAAA!!! 
– É, mas só vai entrar quem tem boca pequena. 
E o sapo, fazendo biquinho: 
– Coitadinho do jacaré! 

Disponível em: <http://rpofrosamaria.blogspot.com.br/2009 
/07/sapo-ia-ter-festa-no-ceu.htmll>. Acesso em: 17 jun. 2017. 

 
6. Após a leitura, responda: 
 
a) Marque  com um “X” algumas características de uma 
piada: 
 (  ) é engraçada.  
 (  ) provoca o riso.  
 (  ) é um texto curto. 
 (   ) é uma história real.     
 (  ) tem dados científicos. 
 (  ) é uma história fictícia.   
   
b) Qual a graça do texto? 
 
ITENS 9 e 10 
 

Atividades relacionadas aos itens 9 e 10 
 

Leia o texto abaixo e, a seguir, responda atividades 1 e 
2. 
O texto a seguir é o trecho de um livro chamado Díario 
de um Banana que conta a história de um menino pré-
adolescente chamado  Greg Heffley que, no seu dia a 
dia, tem que lidar com os seus irmãos Rodrick e 

Manny, além de seus pais, Frank e Susan. E tudo o 
que Greg mais quer é ser popular na escola.  

 
Diário de um banana 

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/livrari-Ada 
folha/742470-briga-de-greg-com-o-pai-marca-3-volume-de-diario-

de-um-banana-leia-trecho.shtml>. Acesso em: 16 jun. 2017. 

 
1. Observe a fala do narrador, Greg. Em sua opinião, 
Greg usa uma linguagem de adulto ou de uma criança? 
Como você chegou a essa conclusão? 
 
2. Retire do texto alguns trechos que comprovem a 
resposta anterior.  
 
 

http://rpofrosamaria.blogspot.com.br/2009/07/sapo-ia-ter-festa-no-ceu.html
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Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as atividades 3 
e 4. 
 

O Doutor 

 
 
“O doutor é o homem que escreve com aquela letra que 
se a gente escrevesse assim levava zero. Só vem 
quando tem gente doente na família, e o que é mais 
triste é que cobra quinhentos cruzeiros. Papai fala mal 
dele quando ele vai embora, e mamãe só toma o que a 
vovó recomenda. Quando eu crescer eu quero ser dos 
que recebem as quinhentas pratas e não dos que 
pagam. ” 

Disponível em: <http://www2.uol.com.br.millor/compozis>.  
Acesso em: 25 jun. 2017. 

 
 

3. O narrador do texto é um adulto ou uma criança?  
 
4. Retire os trechos no texto que ajudaram você a 
chegar a essa conclusão. 
 
Leia o texto abaixo e, a seguir, responda as atividades 5 
e 6. 
 

 

 

 

 

 

O lobo e o cordeiro 
Esopo 

 
Estava o cordeiro a beber num córrego, quando 

apareceu um lobo esfaimado, de horrendo aspecto. 
— Que desaforo é esse de turvar a água que 

venho beber?  — disse o monstro arreganhando os 
dentes.  Espere, que vou castigar tamanha má-criação! 
… 

O cordeirinho, trêmulo de medo, respondeu 
com inocência: 

— Como posso turvar a água que o senhor vai 
beber se ela corre do senhor para mim? 

Era verdade aquilo e o lobo atrapalhou-se com a 
resposta.  Mas não deu o rabo a torcer. 

— Além disso — inventou ele — sei que você 
andou falando mal de mim o ano passado. 

— Como poderia falar mal do senhor o ano 
passado, se nasci este ano? 

Novamente, confundido pela voz da inocência, o 
lobo insistiu: 

— Se não foi você, foi seu irmão mais velho, o 
que dá no mesmo. 

— Como poderia ser meu irmão mais velho, se 
sou filho único? 

O lobo furioso, vendo que com razões claras não 
vencia o pobrezinho, veio com uma razão de lobo 
faminto: 

— Pois se não foi seu irmão, foi seu pai ou seu 
avô! 

E — nhoc! — sangrou-o no pescoço. 
 
Disponível em: <http://peregrinacultural.wordpress.com/20 

12/04/05/fabula-o-lobo-e-o-cordeiro-texto-de-monteiro-lobato/>. 
Acesso em: 25 jun. 2017. 

 
5. Nessa fábula, quem disse “Como poderia falar mal 
do senhor o ano passado, se nasci este ano?”? 

 
6. E de quem é essa fala: “Estava o cordeiro a beber 
num córrego, quando apareceu um lobo esfaimado, de 
horrendo aspecto.”? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://peregrinacultural.wordpress.com/2012/04/05/fabula-o-lobo-e-o-cordeiro-texto-de-monteiro-lobato/
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MATEMÁTICA 
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 
 

Atividades que podem colaborar para o 
desenvolvimento das habilidades  

avaliadas nos itens 
 
 
ITEM 1 
A Professora Marta explicou que polígonos são 
formados por segmentos de retas fechadas. De acordo 
com o número de lados ele recebe um nome. Triângulo, 
três lados; quadrilátero, quatro lados; pentágono, cinco 
lados; hexágono, seis lados; etc. Neste dia a professora 
apresentou um polígono de quatro lados.  
Assinale a alternativa que corresponde ao nome desse 
polígono 
 
(A) triângulo. 
(B) pentágono. 
(C) quadrilátero. 
(D) hexágono. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. (PROVA BRASIL – adaptada) - Observe a figura a 
seguir que representa a face superior de uma peça de 
um jogo de dominó em formato de um quadrilátero: 
 

 
 

Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/4_ 
matematica.pdf>. Acesso em: 5 maio 2017. 

 
O quadrilátero que melhor caracteriza essa figura é 
 
(A) trapézio. 
(B) quadrado. 
(C) losango. 
(D) retângulo. 
 
2. Observe o barco a seguir formado por figuras 
geométricas: 

 
 
 
Marque um X nas figuras que possuem a forma de 
quadriláteros. 
 
 
3. Desenhe os quadriláteros solicitados nas malhas 
quadriculadas a seguir: 
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ITEM 2 
A figura a seguir representa uma pista de corrida com        
12 km de comprimento.  

 
Sabe-se que P está a 6 km do ponto inicial da pista. 
Assinale a alternativa que apresenta a medida do 
comprimento do ponto inicial até P. 
 
(A) 60 metros. 
(B) 600 metros. 
(C) 6 000 metros. 
(D) 60 000 metros. 
 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe a figura a seguir: 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta a medida do 
comprimento desse palito em metros.  
 
(A) 0,022 metros 
(B) 0,22 metros 
(C) 2,2 metros 
(D) 22 metros 
 
2. Complete o quadro a seguir: 
 

 
 

 
3. O canteiro central de uma avenida possui árvores 
plantadas distantes uma das outras, 56 metros.  

Assinale a alternativa que apresenta essa distância em 
quilômetros.   
 
(A) 0,056 km 
(B)0,56 km 
(C) 5,6 km 
(D) 56 km 
 
ITEM 3 
Observe a fração a seguir: 
 

𝟑

𝟏𝟎
 

 
Assinale a alternativa que indica a representação 
geométrica dessa fração. 
 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 
(D) 

 
 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Pinte em cada figura a fração correspondente. 
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2.  Escreva a fração correspondente às partes pintadas 
em cada figura a seguir. 
 
a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
 
4. Observe a fração a seguir: 

 
Qual a representação geométrica dessa fração? 
A) 

 
 
B)  

 
 
C) 

 

D) 

 
 
ITEM 4 
Quadriláteros, são figuras geométricas que possuem 
quatro ângulos.  
Assinale a alternativa que indica o quadrilátero que 
possui os quatro ângulos iguais. 
 

 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe os ângulos da figura geométrica a seguir e 
descreva suas características.   

 
 
 
2. Desenhe um quadrilátero, cujo ângulos sejam 2 retos 
e 2 dois não retos. 
 
3. Observe as figuras geométricas a seguir: 
 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta o nome da figura 
que possui dois ângulos agudos e dois obtusos, onde os 
ângulos opostos têm medidas iguais.    
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(A) Figura 1 
(B) Figura 2 
(C) Figura 3 
(D) Figura 4 
 
ITEM 5 
Observe a receita a seguir: 

 
 
Na receita dada, os ingredientes que foram informados 
na forma fracionária foram 
 
(A) azeite, alho, mostarda em grão. 
(B) filé de frango, creme de leite e vinho branco. 
(C) farinha de trigo, mostarda e champignon. 
(D) azeite, mostarda e creme de leite.   
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Ana foi a feira e comprou: 

•  
5

8
 quilogramas de quiabo; 

•  
3

4
 quilogramas de jiló;  

• 2,8 quilogramas de tomate; 

• 4,3 quilogramas de batata; 

• 1
2

3
 quilogramas de abóbora. 

Do que Ana comprou, os valores que representam 
medidas de massa na forma fracionária foram 
 
(A) tomate e batata. 
(B) quiabo e jiló. 
(C) tomate, batata e abóbora. 
(D) quiabo, jiló e abóbora. 
 
2. As notas de matemática dos alunos da professora 
Adélia foram assim definidas: 

 
Dentre as notas no 3º bimestre, quantas foram 
representadas na forma fracionária? 
 
(A) 2 
(B) 3 
(C) 4. 
(D) 5 
 
3. Observe as figuras a seguir: 

             
Dessas figuras, as que apresentam representações de 
números fracionários, são  
 
(A) I e II. 
(B) II e IV. 
(C) III e IV. 
(D) I e III. 
 
ITEM 6 
Os relógios a seguir mostram os horários que a turma 
do quarto ano, em que Bruna estuda, entrou e saiu do 
zoológico.  

 
 
 
O tempo que a turma de Bruna ficou no zoológico foi 
 

Alunos 1° Bimestre 2° Bimestre 3° Bimestre 

Abel 5,5 7,8 6 
1

2
 

Bianca 7
1

10
 5,6  6,7 

Carolina 9,2 8 
1

4
 8 

7

8
 

Douglas 6,5 6 
3

5
 6 

4

7
 

Elias 5,8 5
4

5
  6,1 
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(A) menos de 3 horas. 
(B) exatamente 3h30 minutos. 
(C) mais de 4 horas. 
(D) exatamente 4h30 minutos. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Após um dia de brincadeiras, Beto estava muito 
cansado. Ele foi dormir as 20 horas e só acordou as 6 
horas da manhã seguinte. 
O tempo que Beto permaneceu dormindo foi 
 
(A) menos de 10 horas. 
(B) mais de 10 horas. 
(C) exatamente 10 h. 
(D) exatamente 6 horas. 
 
2. Uma pessoa saiu de viagem no dia 10 e voltou no dia 
24 do mesmo mês. 
 
O período que esta pessoa ficou fora de casa foi 
 
(A) menos de uma semana.  
(B) só duas semanas. 
(C) mais de três semanas. 
(D) quatro semanas. 
 
 
3. Uma partida de futebol é dividida da seguinte 
maneira: 

 
O tempo determinado por esta partida de futebol é: 
 
(A) apenas 90 minutos.  
(B) menos de 100 minutos 
(C) exatamente 100. 
(D) mais de 100 minutos. 
 
ITEM 7 
Dona Ana possui uma panela com capacidade para 2 
litros. 
Enchendo essa panela até a metade, com água, Dona 
Ana utilizou  
 
(A) 500 mL. 
(B) 1 000 mL. 
(C) 1 500 mL. 
(D) 2 000 mL. 
 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. A professora Denise vai despejar o suco do copo em 
uma garrafa 

 
Assinale a quantidade de copos necessários para 
encher essa garrafa. 
 
(A) 8 
(B) 12 
(C) 16 
(D) 20 
 
2. Observe as figuras a seguir: 

 
A quantidade de copinhos necessários para encher 
quatro latinhas, iguais a essa, é igual a 
 
(A) 20. 
(B) 12. 
(C) 10. 
(D) 8. 
 
3. Um carro-pipa de 8 000 000 mL de capacidade foi 
encher um reservatório subterrâneo de 32 000L de 
capacidade. 
A quantidade de carros-pipa necessários para encher 
totalmente esse reservatório é igual a  
 
(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 4. 
(D) 5. 
 
ITEM 8 
Quatro amigos participam de uma corrida. Pedro 
percorreu 33 metros, Daniel percorreu 32,5 metros, 
Rafael percorreu 30 metros e Marcos percorreu a 
distância de 29 metros. 
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Desses amigos, o que percorreu a distância que 
representa um número escrito na forma decimal é 
 
(A) Pedro. 
(B) Marcos. 
(C) Rafael. 
(D) Daniel. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Uma loja de eletrodomésticos está fazendo uma 
promoção. O preço do liquidificar é R$ 85,00, o preço 
do ferro é R$ 49,70, o preço da panela elétrica é R$ 
80,00 e o preço da batedeira é de R$ 66,00. 
O eletrodoméstico com preço escrito na forma decimal 
é o 
 
(A) liquidificador. 
(B) ferro. 
(C) panela elétrica. 
(D) batedeira. 
 
2. Das alternativas a seguir, a que representa somente 
números escritos na forma decimal é: 
 
(A) 1,23 − 7,88 − 8. 
(B) 3,89 − 6 −  4,79. 
(C) 18,2 − 16,9 − 54. 
(D) 12,3 − 23,8 − 17,6. 
 
3. Dona Marta foi à feira e comprou 3 kg de abóbora, 4 
kg de tomate, 5,6 kg de batata e 7 kg de laranja. 
O item que dona Marta comprou que seu peso equivale 
a um número escrito na forma decimal é 
 
(A) o tomate. 
(B) a batata. 
(C) a abóbora. 
(D) a laranja. 
 
ITEM 9 
Das formas apresentadas a seguir, o trapézio é o único 
quadrilátero. 
 

 
 
Sabe-se que um quadrilátero é uma forma geométrica 
que tem 4 lados. 
 

De acordo com as informações, o trapézio é a forma 
representada em 
 
(A) I. 
(B) II. 
(C) III. 
(D) IV. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Observe os polígonos a seguir: 

 
 
Representam quadriláteros os polígonos 
 
(A) I e IV. 
(B) III e IV. 
(C) II e III. 
(D) I e III. 
 
2. Dentre os polígonos a seguir, circule os que não são 
quadriláteros. 
 

 
 
 
3. Dentre os polígonos apresentados a seguir o único 
que não é quadrilátero é o pentágono. 
 

 
 
Sabe-se que um quadrilátero é uma forma geométrica 
que tem 4 lados.  
De acordo com as informações o pentágono é o 
polígono representado em 
 
(A) I. 
(B) II.  
(C) III. 
(D) IV. 
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ITEM 10 
Para a manutenção de um boi em confinamento, são 
gastos, em média, 25 litros de água por dia. 
Para 19 dias, são necessários, em média, 
 
(A) mais de 500 litros de água. 
(B) entre 449 e 450 litros de água. 
(C) menos de 449 litros de água. 
(D) exatamente 475 litros de água. 
 

Atividades relacionadas ao item 
 
1. Para produzir um quilo de cana-de-açúcar são 
necessários 1 800 litros de água.   
Roberto produz 1 250 quilos de cana-de-açúcar por lote 
de terra.  
Quantos litros de água ele gasta na produção de cana 
em 5 lotes? 
 
 
2. Ricardo comprou um pacote de 50 copos de 
capacidade de 250 mL cada um.  
Para servir dois frascos de refrigerantes de 1,5L cada, 
serão necessários no mínimo, quantos desses copos?  
 
3. Rosana comprou um vidro de xarope de 100 mL e 
tomará, por dia, 3 doses de 5 mL cada uma. 
O total de dias que Rosana gastará para tomar todo o 
remédio é 
 
(A) mais de 7. 
(B) entre 5 e 8. 
(C) menos de 6. 
(D) exatamente 6. 
 
 
 
 
 


