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Avaliação de Ciências 

 

1-Todos os seres vivos possuem um ciclo de vida, assinale a alternativa que corresponde a esse 
ciclo: 

(A) Eles nascem, crescem, podem se reproduzir ,envelhecer e morrem. 

(B) Eles crescem, nascem e morrem. 

(C) Eles nascem, crescem não podem se reproduzir e morrem. 

 

2-Assinale a alternativa correta: 

(A) As plantas podem reproduzir os seus alimentos através da fotossíntese. 
(B) As plantas não podem reproduzir seus próprios alimentos. 
(C) As plantas não utilizam a fotossíntese para reproduzir os alimentos. 

 

3-Assinale a alternativa correta: 

(A) Os animais se alimentam de outros seres vivos. 
(B) Os animais produzem o seu próprio alimento.. 
(C) Os animais não dependem de outro ser vivo para se alimentar. 

 

 4-Assinale a alternativa que corresponde aos exemplos de fungos. 

(A) Bolores, orelhas –de- pau, cogumelos, etc. 
(B) Gramas, capim. 
(C) Samambaia , flor. 

 

5-Ecossistema é o conjunto de seres vivos , cada um faz parte de um grupo, assinale o ser vivo 
que realiza a fotossíntese: 

(A) Animais 
(B) Plantas 
(C) Fungos 
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Avaliação de Geografia 

 

 

 

 

1-O Brasil possui: 

(A)  Três regiões. 
(B)  Cinco regiões. 
(C)  Quatro regiões. 

 

2- A Região colorida em verde é a região: 

(A) Região Sudeste 
(B) Região Nordeste 
(C)  Região Norte 

 

3- O estado de São Paulo fica localizado: 



 
(A) Na região Sudeste 
(B) Na região Sul 
(C) Na região Norte 

 

4- A cidade de Ribeirão Pires se localiza em: 

(A) São Paulo 
(B) Rio de Janeiro 
(C) Espírito Santo 

 

5- A escola em que você estuda se localiza em: 

(A) Mauá 
(B) Ribeirão Pires 
(C) Rio Grande da Serra. 
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Avaliação de História 

1-No dia 1º de maio comemoramos: 

(A) O dia do trabalho 
(B)  O dia da independência do Brasil. 
(C)  O dia da abolição da escravatura. 

 

2- Assinale  a alternativa que corresponde a profissão da figura abaixo: 

 

 
(A) Merendeira 
(B) Diretora 
(C) Professora 

 

 

3-Assinale a alternativa que completa a  profissão correta. Faço muitas comidas, doces e 
salgados. Utilizo as panelas para fazer as refeições. Eu sou: 

(A) Jardineira 
(B) Cozinheira 
(C) Zeladora 

 



 
 

     4- Assinale a profissão que o profissional cuida das plantas e flores: 

 
(A) Jardineiro 
(B) Cozinheiro 
(C) Motorista 

 

      5-O dia do trabalho é comemorado no mês de: 

(A)  Junho 
(B) Fevereiro 
(C) Maio 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


