
 

ESCOLA MUNICIPAL YOSHIHIKO NARITA 
Nome do aluno: Semana 8 
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Devolutiva: acesso o link - https://forms.gle/nnyJitWiphuYAG42A   
 

Avaliação de Ciências 

1. Vírus e bactérias são:  

(A) macroorganismo. 

(B) microrganismo. 

(C) grandes. 

(D) pequenos.  

 

2. Esta é a bactéria da cólera vista de um microscópio 

  

Quais são os sintomas da cólera 

(A) enfraquecimento das unhas e cabelos. 

(B) diarreia, vomito e cãibras nas pernas. 

(C) agitação e irritação. 

(D) não há sintomas. 

3. Que tipo de combustível tem bactéria em sua preparação:  

(A) gasolina. 

(B) etanol. 

(C) acetona. 

(D) diesel. 

 



 
 

 

 

4. Agora vamos falar do coronavírus 

  

Quais são as maneiras de prevenção contra o coronavírus:  

(A) Ir a lugares fechados sem ventilação com muitas pessoas juntas (aglomeradas). 

(B) Usar máscara, lavar as mãos sempre que possível e manter uma distância segura entre as 
pessoas. 

(C) Dormir cedo, beber muita água e comer chocolates. 

(D) Consumir remédios sem consultar um médico. 

 

5. Calendário, agora responda quanto tempo tem: 

(A) 1 minuto.                                           (   ) 60 minutos 

(B) 1 hora.                                               (   ) 30 ou 31 dias  

(C) 1 mês.                                               (   ) 60 segundos  

(D) 1 ano.                                                (   ) 365 ou 366 dias 
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Avaliação de Geografia 

1. Comemoramos a data do aniversário de Ribeirão Pires em: 

(   ) 19 de março  

(   ) 19 de abril  

 

2. Ribeirão Pires é:  

(   ) Cidade   

(   ) Estado  

 

3. Qual é o seu local preferido de Ribeirão Pires?  

R:__________________________________________________________________________   

 

4. Ribeirão Pires possui:  

(   ) 27 anos  

(   ) 67 anos 

 

5. Escreva o nome de dois pontos turísticos de Ribeirão Pires.  

1. ____________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________ 
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Avaliação de História 

1. Tiradentes 

https://forms.gle/TzoiYPLShGAvFRs98

  

Qual é o personagem principal da conversa das crianças?   

(   ) Tiradentes  

(   ) D. Pedro I  

2. Que dia comemoramos o dia de Tiradentes:  

(   ) 21 de abril  

(   ) 21 de junho   

3. Como Tiradentes morreu? 

(   ) Afogado  

(   ) Enforcado  

4. Tiradentes queria libertar o Brasil de:   

(   ) Portugal 

(   ) Espanha  

5. Comemoramos o dia de Tiradentes em:  

(   ) Abril   

(   ) Maio  


