
1SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

PROVA SEMESTRAL - NOVEMBRO 2017 3º ANO (ALUNOS SURDOS)

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1

 
Disponível em: http://rothbarDbrasil.com/economia-em-um-unico-artigo-eu-o-lapis/. acesso em: 26 set. 2017.

a imagem é De um

(a)  lápis.

(b)  apontaDor.

(c)  livro.

(D)  estojo.

QUESTÃO 2

observe a imagem:

 Disponível em: https://www.farejaDorDecaes.com.br/2016/07/chega-De-xixi-e-coco-no-lugar-erraDo/. acesso em 26 set. 2017.

o animal que está na fotografia é um

(a)  cachorro.

(b)  camelo.

(c)  cavalo.

(D)  cabrito.
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QUESTÃO 3

observe a imagem:

 
Disponível em: https://www.bagaggio.com.br/mochilas-1706/c. acesso em: 26 set. 2017.

o nome Desse objeto é uma

(a)  sacola.

(b)  bolsa.

(c)  carteira.

(D)  mochila.

QUESTÃO 4

observe a imagem: 

o que as crianças vão fazer?

(a)  ler na sala De leitura.

(b)  brincar no parque.

(c)  correr no pátio. 

(D)  jogar bola.
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QUESTÃO 5

leia a capa Do livro

Disponível em: http://meninosDetoDasascores2012.blogspot.com.br/. acesso em: 28 ago. 2017.

o título Do livro é

(a)  everest.

(b)  marisa lópez soria.

(c)  katarzyna rogowicz.

(D)  as cores De mateus.

QUESTÃO 6

 
Disponível em: http://www.encartale.com.br/proDutos. acesso em: 26 set. 2017.

na placa, peDe-se para

(a)  plantar grama.

(b)  pisar na grama.

(c)  cortar a grama. 

(D)  não pisar na grama.
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QUESTÃO 7

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ulehgh7yox8. acesso em: 05 set. 2017.

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=upsvi5mlkDc. acesso em: 26 set. 2017. 

Disponível em: https://bebeatual.com/historias-patinho-feio_105. acesso em: 26 set. 2017.

que história é essa?

(a)  o patinho feio.

(b)  o ganso De ouro.

(c)  a raposa e os gansos.

(D)  a casa na floresta.

QUESTÃO 8
QUal é a manEira cErTa dE EScOvar?

       
• EscovE as supErfíciEs voltadas para a bochEcha dos dEntEs supEriorEs E, dEpois, dos infEriorEs.
• EscovE as supErfíciEs intErnas dos dEntEs supEriorEs E, dEpois, dos infEriorEs.
• Em sEguida, EscovE as supErfíciEs dE mastigação.
• para tEr hálito puro, EscovE também a língua, local ondE muitas bactérias ficam alojadas.

Disponível em: http://www.colgate.com.br/pt/br/oc/oral-health/. acesso em: 26 set. 2017. 

esse texto serve para

(a)  inDicar o uso Da pasta De Dente. 

(b)  ensinar como escovar os Dentes. 

(c)  mostrar a marca Da escova De Dente.

(D)  aconselhar a limpeza Diária Dos Dentes.
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QUESTÃO 9
aKiTa inU

FICHA TÉCNICA

TamanhO: dE 61 cm a 67 cm TEmpEramEnTO: calmo, fiEl, dócil E rEcEptivo

pESO: dE 49 kg a 58 kg
pElagEm: pElo ExtErno duro E rEto, 
subpElo macio E dEnsocOrES: vErmElho-fulvo, tigrado E 

branco

revista meu pet. eDição 50. eDitora escala, p.18. 

quanto pesa um cachorro akita?

(a)  De 49 kg a 58 kg.

(b)  De 61 cm a 67 cm.

(c)  49 kg a 61cm.

(D)  58 kg a 67 cm.

QUESTÃO 10

Disponível em: http://interagiraquieagora.blogspot.com.br/2012/08/telas-De-ivan-cruz-brincaDeiras-De.html. acesso em: 26 set. 2017.

cOmO Brincar
para jogar, fiquE atrás da linha do início do traçado – do lado oposto à palavra ‘céu’ – E atirE o marcador 

na casinha quE não podErá sEr pisada, comEçando pElo númEro 1. atravEssE o rEsto do circuito com pulos al-
tErnados nos dois pés E Em um pé só. ao chEgar no ‘céu’, faça o caminho dE volta do circuito, pEguE o marcador 
- sEm pular na casa ondE ElE Está – E voltE para trás do traçado. dEpois joguE o marcador na próxima casinha E 
assim sucEssivamEntE. sE Errar, sErá a vEz do próximo jogador.  vEncE quEm complEtar todo diagrama primEiro.

Disponível em: http://Delas.ig.com.br/filhos/brincaDeiras/amarelinha/4e3b1e4a3cb31768630000 01.html. acesso em: 26 set. 2017.

o texto e a imagem tratam Da brincaDeira

(a)  amarelinha.

(b)  queimaDa.

(c)  barra manteiga.

(D)  cabo De guerra.
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QUESTÃO 11

o rato caminha pelo labirinto e está seguinDo em frente. se ele virar à primeira esquerDa e Depois 
à primeira Direita, ele encontrará

(a) o bife.

(b) o queijo.

(c) a coxinha.

(D) a rosquinha. 

QUESTÃO 12

em uma excursão Da escola, entraram 34 crianças no primeiro ônibus e 26 no segunDo. o número 
De crianças que o primeiro ônibus tinha a mais que o segunDo era 

(a) 60.

(b) 50.

(c) 12.

(D) 8.

MATEMÁTICA
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QUESTÃO 13

uma semente foi plantaDa e Depois De 520 horas foi feito o 1º registro Do seu crescimento. o 
segunDo registro foi feito 540 horas Depois Do plantio, assim por Diante, obeDecenDo sempre um 
intervalo fixo De tempo. faltou o número De horas Do 3º registro.

o número De horas, que aparecerá no terceiro registro, é
(a) 1060.

(b) 560.

(c) 40.

(D) 20.

QUESTÃO 14

o resultaDo De  4 864 - 2 703 é

(a) 7 567.

(b) 6 567.

(c) 2 161.

(D) 1 161. 

QUESTÃO 15

o tabuleiro De um jogo tem 24 casas no total, DistribuíDas em 6 fileiras. o número De casas em 
caDa fileira é

(a) 144.

(b) 30.

(c) 18

(D) 4.

1º REGISTRO

520

2º REGISTRO

540

3º REGISTRO

?

4º REGISTRO

580
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QUESTÃO 16

a professora vai marcar no calenDário o Dia Da feira cultural, que será no terceiro sábaDo Do mês. 

dOmingO SEgUnda-fEira TErça- fEira QUarTa-fEira QUinTa-fEira SExTa-fEira SáBadO

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ela marcará o Dia

(a) 3.

(b) 9.

(c) 16.

(D) 17.

QUESTÃO 17

os quaDros De uma exposição estão numeraDos e serão organizaDos no correDor Da entraDa, 
em orDem Decrescente De numeração. 

os números Dos quaDros, em orDem Decrescente, são

(a) 120, 160, 200, 240, 280, 320.

(b) 320, 280, 240, 200, 160, 120.

(c) 320, 200, 120, 160, 280, 240.

(D) 240, 280, 160, 120, 200, 320.
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QUESTÃO 18

Disponível em: www.maisonsDumonDe.com/uk/en/meubles-Decoration.htm?isreDirect=1. acesso em: 24 ago. 2017. 

a vela, mostraDa na imagem, tem a forma pareciDa com a De um objeto geométrico.
esse objeto é 

(a) o cilinDro.

(b) o cone.

(c) a pirâmiDe.

(D) a esfera.

QUESTÃO 19

os alunos fizeram uma pesquisa na turma para saber Do que caDa um tem mais meDo. registraram o 
resultaDo em um quaDro.                               

Pesquisa sobre o medo

           O que dá medo Quantos têm medo
Cobra  43
Escuro  29
Ladrão  32
Trovão  38
Fantasma  

os alunos têm mais meDo

(a) De cobra.

(b) De laDrão.

(c) Do escuro.

(D) Do trovão.

41
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QUESTÃO 20

um brinqueDo foi pago com uma nota De cem reais.

foi DaDo o seguinte troco:

Disponível em: utentes.colorir.com/eDiuilson/favoritos/Desenhos/1/. acesso em: 23 set. 2017.

Disponível em: www.bcb.gov.br/novasnotas/nota-10-reais.html. acesso em: 27 ago. 2017. 

o valor Do brinqueDo, em reais, é

(a) 114.

(b) 100.

(c) 86.

(D) 14.
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NATUREZA E SOCIEDADE

QUESTÃO 21

Disponível em: http://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/capela-De-sao-miguel-arcanjo/. acesso em: 7 ago. 2017.

presente na maioria Das ciDaDes brasileiras, o local representaDo na imagem é caracterizaDo como:

(a) loja.

(b) hospital. 

(c) igreja.

(D) roDoviária.

QUESTÃO 22

Disponível em: http://www.museuoscarniemeyer.org.br/exposicoes/exposicoes/realizaDas/2014/plumaria. acesso em: 7 ago. 2017.

o objeto apresentaDo na imagem pertence à 

(a) religião asiática.

(b) cultura inDígena.

(c) herança africana.

(D) traDição europeia.
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QUESTÃO 23

Disponível em: http://g1.globo.com/noticias/munDo/0,,mul1036706-5602,00-relogio+De+bolso+De+lincoln+e+aberto+e+revela+misterio+De+anos.html. acesso em: 13 ago. 2017.

o objeto que aparece na imagem serve para:

(a) inDicar as horas.

(b) contar os séculos.

(c) mostrar a Direção. 

(D) registrar o passaDo.

QUESTÃO 24

Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/ciDaDe/secretarias/comunicacao/noticias/?p=105489. acesso em: 21 ago. 2017.

o meio De locomoção que aparece na imagem é um transporte

(a) aéreo.

(b) ferroviário. 

(c) marítimo.

(D) roDoviário.
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QUESTÃO 25

Disponível em: https://www.royalmaquinas.com.br/blog/confinamento-ou-pasto-qual-a-melhor-opcao-para-o-gaDo-leiteiro/. acesso em: 7 ago. 2017.

o estaDo em que vivemos faz parte Da região

(a) sul.

(b) norte.

(c) suDeste.

(D) norDeste.
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QUESTÃO 26

os rEcursos naturais são ElEmEntos da naturEza útEis ao sEr humano para a sua sobrEvivência, conforto 
E dEsEnvolvimEnto dE divErsas atividadEs. ElEs podEm sEr divididos Em rEcursos naturais rEnovávEis E não 
rEnovávEis, conformE possam ou não sEr rEgEnErados para sua utilização.

Disponível em: http://planeta-terra.info/recursos-naturais.html. acesso em: 09 ago. 2017. (aDaptaDo).

Disponível em: http://gambartop.com/gambar-oke/livro-eDuarDo-geografia/-. acesso em: 19 De set. 2017. (aDaptaDo).

são exemplos De recursos naturais renováveis ou que poDem ser renovaDos:

(a)  florestas e energia solar.

(b)  água e petróleo.

(c)  ventos e ferro.

(D)  solo e ouro.

QUESTÃO 27

quanDo falamos em água, em geral, pensamos imeDiatamente na sua forma líquiDa como rios, mares, 
chuva. mas também a neve, o gelo, a chuva De granizo, a nuvem e o vapor D’água são água em forma 
sóliDa e gasosa.

rios, eloci peres. ágUa vida E EnErgia. são paulo: atual eDitora, 2004.

Disponível em: http://www.agDa.pt/espaco-junior.html. acesso em: 19 De set. 2017. (aDaptaDo).

essas Diferentes formas Da água ocorrem DeviDo a muDanças De

(a) temperatura Do ambiente.

(b) velociDaDe Do vento.

(c) quantiDaDe De luz.

(D) tipo De poluição.
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QUESTÃO 28

o Esgoto E o lixo fazEm partE dos rEsíduos Eliminados Em nossa vida diária. ElEs podEm sEr domésticos ou 
não domésticos (industriais).

Disponível em: http://site.sabesp.com.br/site/uploaDs/file/folhetos/2016/esgoto_lixo.pDf. acesso em: 11 ago.2017. (aDaptaDo).

Disponível em: http://www.Daebauru.com.br/2014/esgoto/esgoto.php?secao=gorDura&pagina=16. acesso em: 11 ago. 2017

uma Das fontes De esgoto Doméstico é a

(a) pulverização De agrotóxico no campo.

(b) troca De óleo em oficinas mecânicas.

(c) precipitação Da água Da chuva.

(D) lavagem De roupa em casa.
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QUESTÃO 29

as fasEs da lua sE dEvEm à iluminação quE a lua rEcEbE do sol E como Ela é rEflEtida para a tErra. 
as fasEs da lua são:
lua nova – quando a lua não é visívEl da tErra.
lua crEscEntE – quando vEmos somEntE mEtadE da facE iluminada, ou sEja, um quarto da lua.
lua chEia – quando a facE visívEl fica toda iluminada durantE toda a noitE.
lua minguantE – quando o lado quE vEmos iluminado é o quE Estava Escuro na fasE crEscEntE.

Disponível em: http://www.planetarioDorio.com.br/observacao-Do-ceu/. acesso em: 11 ago. 2017. (aDaptaDo).

Disponível em: https://www.altoastral.com.br/simpatias-Das-fases-Da-lua/. acesso em: 11 ago. 2017.

a fase ilustraDa na imagem é a lua

(a) nova.

(b) crescente.

(c) cheia.

(D) minguante.

QUESTÃO 30

o homem precisa De um aparelho especial para respirar embaixo Da água. no entanto, existem ou-
tros animais, como o tubarão, que respiram naturalmente nesse ambiente.  

Disponível em: http://www.storytrenDer.com/2023/fearless-Diver-comes-face-face-great-white-shark. acesso em: 14 ago. 2017. 

isso acontece porque a respiração Deles se Dá

(a)  pelas brânquias

(b) pela traqueia.

(c)  pelos pulmões.

(D)  pela pele.   
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