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Candidato (a): ____________________________________________________________________ 
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INSTRUÇÕES AOS ALUNOS 
 

LEIA COM ATENÇÃO! 

1. Você deve receber do professor fiscal o material abaixo: 

 Este Caderno de Questões, composto de 25 (VINTE E CINCO) itens do tipo múltipla escolha 

e uma Redação. 

 01 (uma) FOLHA DE RESPOSTAS – GABARITO, destinada à marcação dos itens 

formulados na avaliação. 

 01 (uma) FOLHA DE REDAÇÃO. 

2. Verifique se este material está em ordem. 

3. Após a conferência, o aluno deverá identificar seu caderno, nos espaços próprios: 

 Inicialmente coloque no local indicado o seu nome. 

 Após esse preenchimento, e mediante ordem do professor, aguarde a orientação para 

preencher a Identificação na Folha de Respostas – GABARITO. 

 Na Folha de Respostas – GABARITO, o aluno deverá fazer a identificação somente no 

local indicado; é estritamente proibido fazer qualquer tipo de rasura ou outra marcação e 

identificação em local fora do espaço reservado para tal, sob pena de ter sua Folha de 

Respostas – GABARITO anulada e/ou invalidada. 

 Só serão consideradas as respostas marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou 

PRETA. As marcações a lápis serão desconsideradas. 

 Para cada item haverá apenas uma única opção correta para ser assinalada. 

4. Feita a conferência do material e a identificação do CADERNO DE QUESTÕES e da Folha de 

Respostas – GABARITO deixe a prova fechada sobre a carteira e aguarde ordem para iniciar as 

resoluções. 

5. A prova é estritamente individual. Qualquer dúvida sobre a impressão dos itens deverá ser 

sanada nos 15 (quinze) minutos iniciais. 

6. Marque a resposta certa de cada item pintando a bolinha na Folha de Respostas – GABARITO 

como no exemplo:  

7. Para fins de correção será considerada apenas a Folha de Respostas – GABARITO do aluno. 

8. Não será permitido ao candidato utilizar, durante a prova, máquinas e/ou relógios com 

calculadoras, bem como telefone celular ou qualquer outra espécie de fonte de consulta. 

9. Ao término do tempo destinado à realização da avaliação, não escreva mais nada, e mediante 

ordem, levante-se e entregue a Folha de Respostas – GABARITO ao professor. 

10. O tempo total de duração desta avaliação é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo para 

preenchimento das suas respostas na Folha de Respostas – GABARITO e REDAÇÃO.  

 O candidato só poderá sair da sala, por término da prova, depois de transcorridas 2 (DUAS) 

horas do início da prova. 

 O Caderno de Questões será devolvido ao aluno após a entrega da FOLHA DE RESPOSTAS 

ao professor responsável. 

 Trabalhe com calma e Boa Sorte! 
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Instituição de Ensino General Osório.  
  

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA INGRESSO NO 4º ANO/2020 

  

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Item 01.  Leia o texto abaixo. 

 

O LEÃO E O RATINHO 

     O leão, cansado de tanto caçar, dormiu debaixo da sombra boa de uma 

árvore. 

     Vieram uns ratinhos passear em cima dele, e ele acordou. Todos 

conseguiram fugir, menos um, porque o leão o prendeu debaixo da pata! 

           O ratinho pediu e implorou tanto, que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse 

embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Como o leão não 

conseguia se soltar, o grande animal fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. De 

repente, apareceu o ratinho, e com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. 

 

I) Observe os artigos destacados no texto apresentado e marque a alternativa correta a classificação 

dos artigos. 

 

(A) Uma= artigo definido/o= artigo definido/ os= artigo indefinido  

(B) Uma= artigo indefinido/ o= artigo indefinido/ os= artigo indefinido  

(C) Uma= artigo definido/ o= artigo indefinido/ os= artigo indefinido  

(D) Uma=artigo indefinido/ o= artigo definido/ os= artigo definido  

(E) Uma= artigo definido/ o= artigo indefinido/ os= artigo definido 

 

Item 02.  O substantivo pode mudar de forma para indicar o aumentativo e diminutivo, isto é, o 

tamanho grande e o pequeno. Assinale a alternativa correta que representa apenas os substantivos 

aumentativos de: barca, boca, fogo e muro. 

(A) barquinha, bocarra, foguete e mureta 

(B) barcão, bocarra, fogão e mureta 

(C) barcaça, bocarra, fogaréu e muralha 

(D) barcaça, boquinha, foguinho e murinho 

(E) barcaça, bocão, foguete e mureta 

 

Item 03. Os pronomes são palavras que substituem os substantivos. Marque um (X) na 

alternativa em que somente pronomes estão destacados e sublinhados. 

 

(A) Amanhã nós faremos um passeio no zoológico. 

(B) Joana fabrica brinquedos de madeira. 

(C) As garotas estão brincando no jardim. 

(D) Tu estás pensando em viajar no feriado? 

(E) Vocês irão jogar bola e eu irei pular corda. 
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Item 04. Os verbos podem ser conjugados de acordo com a pessoa e o tempo verbal da frase. Leia 

um trecho do depoimento de Marcelo, 6 anos. 

 

 

  

 

 

I) No fragmento acima, observamos 3 verbos destacados. Em qual tempo verbal eles se 

encontram? Assinale a alternativa correta, na ordem em que aparecem no texto. 

 

(A) Presente, passado e presente. 

(B) Presente, presente e futuro. 

(C) Futuro, presente e presente. 

(D) Presente, passado e passado. 

(E) Presente, passado e futuro. 

 

Item 05. Os verbos são divididos em três conjugações. Todas as conjugações são encontradas nos 

dicionários no modo infinitivo. Leia as frases abaixo e marque a alternativa que apresenta a 

conjugação correspondente a cada verbo destacado nas frases. 

 

I) Eu corri muito hoje. 

II) Nós apresentamos na Mostra Cultural. 

III) Eles sairão da escola para comemorar o aniversário do amigo. 

 

(A) I- 3º conjugação / II- 2º conjugação / III- 1º conjugação. 

(B) I- 2º conjugação / II- 2º conjugação / III- 1º conjugação. 

(C) I- 2º conjugação / II- 3º conjugação / III- 1º conjugação. 

(D) I- 3º conjugação / II- 2º conjugação / III- 2º conjugação. 

(E) I- 2º conjugação / II- 1º conjugação / III- 3º conjugação. 

 

Item 06. Leia o poema abaixo e observe as palavras em destaque. 

  

UMA CIDADE NOVA  
 

Vamos juntos / Criar uma cidade 

Feita de vidro/ E transparências.  
 

Uma cidade/ De altas chaminés 

Onde pousem pássaros/ E arco-íris. 
 

Uma cidade / Alegre e sem culpa 

Igualzinha a nossa/ Mas bem diferente. 
 

                                              (Tigres no quintal. 4. ed. São Paulo: Global, 2008.) 
 

“Tenho medo de raio e de um fantasma me engolir. 

Também não gosto de história com bruxa e lobo. 

[...] Quando for adulto, não terei medo. 
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I) Quanto à sílaba tônica das palavras destacadas, de acordo com a ordem em que aparecem, elas 

são classificadas em:  

 

(A) paroxítona, proparoxítona, oxítona.  

(B) oxítona, paroxítona, proparoxítona. 

(C) proparoxítona, paroxítona, oxítona. 

(D) proparoxítona, oxítona, paroxítona. 

(E) paroxítona, oxítona, proparoxítona. 

 

Item 07. Leia as palavras da coluna 2 e observe os fenômenos fonéticos destacados. Em seguida 

numere-as de acordo com a sequência da coluna 1.  

Coluna 1 Coluna 2 

1- Dígrafo (   ) concepção 

2- Encontro consonantal (   ) perfeito 

3- Encontro vocálico (   ) necessidades 

 

I) A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é? 
 

(A) 3, 1, 2 

(B) 1, 3, 2 

(C) 1, 2, 3 

(D) 2, 3, 1 

(E) 2, 1, 3 

 

 

Item 08. Assinale a alternativa que apresenta a classificação correta quanto ao número de sílabas 

das palavras destacadas. 

(A) Carente é uma palavra dissílaba, formada por duas sílabas (caren-tes). 

(B) Incluir é uma palavra dissílaba, formada por duas sílabas (in-cluir). 

(C) Ansiedade é uma palavra polissílaba, formada por cinco sílabas (an-si-e-da-de). 

(D) Uso é uma palavra formada por apenas uma sílaba e é chamada de monossílaba (uso). 

(E) Comprar é uma palavra trissílaba, formada por três sílabas (com-pr-ar). 

 

 

Item 09. Observe e leia a tirinha.    
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I) As cinco frases que aparecem na tirinha, são classificadas em: 
 

 (A) negativa e interrogativa.  

 (B) negativa, exclamativa e interrogativa. 

 (C) somente interrogativa. 

 (D) interrogativa e exclamativa. 

 (E) exclamativa e negativa. 

 

Item 10. Indique a única sequência em que TODAS as palavras estão escritas corretamente. 
 
 

(A) usar - casulo - sobremesa  

(B) uzar - cazulo - sobremesa  

(C) uzar - cazulo - sobremeza  

(D) usar - cazulo - sobremessa 

(E) uzar – casulo – sobremeza 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

Item 11. Em nossas aulas, aprendemos que atualmente, quando queremos contar quantidades, 

empregamos os números naturais. Observando o número 6.573, assinale a alternativa correta. 

 

(A) O número destacado é formado por três algarismos. 

(B) O valor posicional do algarismo 7 é 70.  

(C) O valor absoluto do algarismo 5 é 50. 

(D) O número destacado tem três classes. 

(E) O algarismo 7 ocupa a maior ordem.  

 

Item 12. Para a nossa tradicional Festa Junina, o “Arraial do Coronel em ritmo de cordel”, 

Pietra e Betina fizeram 8 pacotes com 267 bandeirinhas em cada um. Quantas bandeirinhas as 

meninas fizeram? 

 

(A) As meninas fizeram 3.242 bandeirinhas. 

(B) As meninas fizeram 1.153 bandeirinhas. 

(C) As meninas fizeram 3.413 bandeirinhas. 

(D) As meninas fizeram 2.136 bandeirinhas. 

(E) As meninas fizeram 1.237 bandeirinhas. 

 

Item 13. Aprendemos que os romanos desenvolveram um sistema de numeração 

diferente do que usamos hoje. Eles usavam apenas 7 símbolos. Sobre os “algarismos 

romanos”, leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

(A) Uma dezena equivale a 10 unidades. Em números romanos esse valor é representado por: XX. 

(B) XXXI é o triplo de 7.  

(C) XXV representa duas dezenas e cinco unidades. 

(D) O numeral 48 em algarismo romano é representado assim: XLIX. 

(E) XLIV representa quatro dezenas e três unidades.  

 

Item 14. Fabiana está guardando latinhas para reciclagem para um campeonato da escola. Ela 

precisa juntar 1.000 latinhas e já conseguiu 789. Quantas latinhas faltam para Fabiana alcançar a 

quantidade desejada?   

(A) 221 latinhas 

(B) 111 latinhas. 

(C) 201 latinhas. 

(D) 121 latinhas. 

(E) 211 latinhas 

Cálculo 

Cálculo 

6.573 
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Item 15. Matheus e Pedro são irmãos e gostam muito de brincar com bolinhas de gude. Juntos já 

possuíam uma coleção com 398 bolinhas de gude. Sua mãe, que é muito boa, quis aumentar a 

coleção dos filhos e deu a eles mais 1000 bolinhas. Agora, a coleção ficou composta por: 

 

(A) 1 unidade de milhar, 3 centenas , 9  dezenas e 8 unidades. 

(B) 1 unidade de milhar, 9 centenas , 9  dezenas e 6 unidades. 

(C) 8 unidade de milhar, 1 centenas , 9  dezenas e 8 unidades. 

(D) 3 unidade de milhar, 8 centenas , 1 dezenas e 6 unidades. 

(E) 1 unidade de milhar, 1 centenas , 3  dezenas e 8 unidades. 

 

Item 16.  A divisão é a operação inversa da multiplicação! É uma operação matemática fácil, 

porém é preciso resolvê-la com muita atenção. Sobre os “termos da divisão”, observe a divisão 

abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

(A) O número 3 representa o dividendo, que é o número que se divide. 

(B) O quociente é representado pelo número 326 que é o resultado da divisão. 

(C) O número 326 representa o dividendo que é o número que se divide. 

(D) O divisor é representado pelo número 2, que é o número pelo qual se divide. 

(E) O resto da divisão é representado pelo número 3 e é uma divisão exata.  

 

 

Item 17. Fração é considerada parte de um inteiro, que foi dividido em partes exatamente iguais. 

Observe atentamente a figura ao lado e assinale a alternativa correta. 

(A) O inteiro foi dividido em 09 partes iguais. 

(B) Foram coloridas somente 04 partes desse inteiro. 

(C) 5/9 é a fração que representa a parte colorida da figura. 

(D) 4/10 é a fração que representa cada parte do inteiro. 

(E) A fração que representa a parte não colorida é 5/10. 

 

Item 18. Pedro Henrique tinha 810 bolas. Vendeu 1/9 dessas bolas. Quantas bolas Pedro Henrique 

vendeu?  

 

(A) Pedro Henrique vendeu 60 bolas. 

(B) Pedro Henrique vendeu 70 bolas. 

(C) Pedro Henrique vendeu 80 bolas. 

(D) Pedro Henrique vendeu 90 bolas. 

(E) Pedro Henrique vendeu 100 bolas. 

 

 

 

Cálculos 
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Item 19. Assim como os números, os sólidos geométricos fazem parte de nosso dia a dia. As 

construções e os objetos têm diferentes formas como: a esfera, o cubo, o cone, a pirâmide, o 

cilindro e o paralelepípedo. Observe o sólido geométrico abaixo e assinale a alternativa correta. 

(A) 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. 

(B) 12 faces, 6 arestas e 6 vértices. 

(C) 8 faces, 12 arestas e 6 vértices. 

(D) 6 faces, 10 arestas e 8 vértices. 

(E) 12 faces, 12 arestas e 12 vértices. 

 

Item 20. Mariana fará uma viagem para o nordeste brasileiro. Ela estava muito ansiosa, não 

conseguia dormir e por isso acordou de madrugada. Observe atentamente o relógio abaixo, ele 

marca o horário que Mariana acordou. Que horário é esse?  

 

(A) Às 04 horas e 10 minutos. 

(B) Às 02 horas e 20 minutos. 

(C) Às 02 horas e 04 minutos. 

(D) Às 04 horas e 10 minutos. 

(E) Às 04 horas e 02 minutos. 

 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

 
Por que alguns animais comem pedras? 

 

Alguns animais têm hábitos que podemos considerar curiosos...  

Os gatos, por exemplo, se lambem para limpar o pelo. Já os 

cachorros instintivamente procuram comer certas ervas quando estão 

sentindo algum mal-estar. Mas tem bicho com hábitos ainda mais 

intrigantes, como comer pedras! É isso aí! E olha que, em vez de fazê-

los passar mal, as pedras exercem funções úteis dentro do organismo. 

As pedras engolidas por certos animais são chamadas 

gastrólitos, que quer dizer “pedras do estômago”. É dentro deste órgão que elas ficam 

armazenadas e ajudam a triturar os alimentos e a limpar as paredes estomacais dos parasitas que 

o infestam. 

Além disso, as pedras aliviam a sensação de fome durante longos períodos em que os 

bichos precisam ficar sem comer, já que ocupam um bom lugar em seu organismo. 

Crocodilos, pinguins, focas, leões-marinhos, entre outros animais aquáticos, estão na lista 

dos engolidores de pedra. 

Mas não pensem que os bichos engolem qualquer pedra que encontram pela frente. Eles 

escolhem com muito cuidado as que vão para sua barriga. Valem as mais lisinhas e bem 

arredondadas. 

Salvatore, S. Ciência Hoje das Crianças. Rio de Janeiro, n.141. Nov. 2003.  
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Item 21. Sobre o texto “Por que alguns animais comem pedras?”, assinale a informação 

correta.  

(A) É um relato pessoal, pois conta uma experiência marcante da vida de uma pessoa. 

(B) É um texto de divulgação científica porque apresenta informações relacionadas a pesquisas que 

são resultado de estudos científicos realizados em centros de pesquisas ou laboratórios. 

(C) É um conto etiológico porque explica a origem de um fato e procura explicá-lo a partir de uma 

história fantasiosa.  

(D) É um texto de diário, pois informa os acontecimentos diários da vida de uma pessoa.  

(E) É um conto indígena, pois é uma história que mistura fatos reais, com imaginários ou 

fantasiosos relacionados à cultura dos povos indígenas.  

 

Item 22. O texto “Por que alguns animais comem pedras?” transmite informações 

interessantes e serve para: 

(A) contar uma lenda indígena sobre os animais. 

(B) informar sobre hábitos curiosos de alguns animais. 

(C) dar uma notícia sobre animais em extinção. 

(D) contar uma história sobre animais de estimação. 

(E) explicar sobre a origem dos animais. 

 

Item 23. O texto informa que “além de triturar os alimentos”, as pedras que os animais comem 

são úteis por quê?  Assinale a alternativa CORRETA. 

(A) Elas limpam o pelo e absorvem as vitaminas. 

(B) Elas matam a fome e ajudam a digerir ervas. 

(C) Elas aliviam a sensação de fome. 

(D) Elas filtram e endurecem os alimentos. 

(E) Elas aliviam o mal-estar e limpam as paredes do estômago. 

 

 

Texto 2 

A CHATA OU AS BARATAS 

Esta noite tive um sonho. Sonhei que os cachorros, gatos, peixes, 

pássaros, moscas, todos, tinham a voz ardida da minha irmã mais 

nova, Andréia. 

No sonho, todos os bichos começaram a se manifestar ao mesmo 

tempo: o cachorro latia, o gato miava, as moscas zumbiam, as 

baratas corriam e os peixes nadavam. Eu queria fugir, mas as pernas 

não me obedeciam. Foi quando as baratas descontroladas e cegas 

começaram a subir em meus pés descalços... Ai!!!! 
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Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía, e quando saiu era igual à voz da chata 

da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho e falou: 

— Acorda, vamos brincar! 

Pulei da cama e, quando havia acordado, em cima do meu pé no lugar das baratas, confesso: 

até gostei. 

Pensando bem, minha irmã não é assim tão ruim como parece. 

 
FRATE, Dilas. Fábulas Tortas. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007. 

 

Item 24. Leia o trecho. 

 

 A frase escrita em letras maiúsculas e o ponto de exclamação (!) mostra que Andréia estava: 

 

(A) com medo. 

(B) nervosa. 

(C) triste. 

(D) animada. 

(E) assustada. 

 

Item 25.  Em uma boa narrativa, o leitor compreende os fatos através da sequência das ações dos 

personagens. O objetivo da história A chata ou as baratas é? 

 

(A) Explicar por que as crianças sonham. 

(B) Ensinar que irmãos não devem brigar. 

(C) Contar uma história divertida. 

(D) Provar que todas as crianças são medrosas. 

(E) Provar que todas as irmãs são chatas. 

 

“Abri a boca para gritar, apavorado, mas a voz não saía, e quando saiu era igual à 

voz da chata da minha irmã, que de repente entrou no meu sonho e falou: 

— ACORDA, VAMOS BRINCAR!” 
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