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prOva semestral - JunhO 2017 3º anO (alunOs surdOs)

LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1
Observe a imagem:

dispOnível em: http://www.frutnOrte.cOm.br/wp-cOntent/uplOads/2012/05/fOlhas-de-ma%c3%a7%c3%a3-nb4505.Jpg. acessO em: 31 mar. 2017.

qual é O nOme da fruta?

(a) maracuJÁ.

(b) melãO.

(c) mamãO.

(d) maçã.

QUESTÃO 2
leia a lista de aJudantes da semana da prOfessOra fabiana.

luciana

brunO

bianca 

gabriEl

giulia

essa lista em Ordem alfabética é

(a) brunO, bianca, luciana, gabriel e giulia.

(b) bianca, brunO, gabriel, giulia e luciana.

(c) bianca, brunO, giulia, gabriel e luciana.

(d) brunO, bianca, gabriel, luciana e giulia.

miolo_alunos_surdos_3ano.indd   1 31/05/2017   10:41:38



2

Prova SemeStral - Junho 2017 

Secretaria municiPal de educação de São Paulo

3º ano (alunoS SurdoS)

QUESTÃO 3
Observe a capa dO livrO e respOnda:

 
dispOnível em: http://www.saraiva.cOm.br/O-espelhO-de-lele-7908676.html. acessO em: 31 mar. 2017.

O nOme da autOra dO livrO é

(a) adriana mendOnça.

(b) O espelhO de lelê.

(c) valéria belém.

(d) ibep.

QUESTÃO 4 
Barriga cheia

Olha lá

O tamanduá

tOmandO ar!
Sua língua cOmprida

Entra fEitO lOmbriga

nO fOrmiguEirO

para cOmEr fOrmiga

paes, JOsé paulO. Olha O BichO. sãO paulO: Ática.

nO pOema, O assuntO principal é

(a) ar.

(b) fOrmiga.

(c) tamanduÁ.

(d) fOrmigueirO.
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QUESTÃO 5
Observe a fOtO:

dispOnível em: http://www.minhavida.cOm.br/familia/galerias/11485-cada-brincadeira-assume-uma-funcaO-nO-desenvOlvimentO-das-criancas#carOusel-galeria. acessO em: 10 maiO 2017.

a legenda mais aprOpriada para a fOtO é 

(a) meninas e meninOs pulam em rOda.

(b) meninas e meninOs cOrrem em rOda.

(c) meninas e meninOs sentam em rOda.

(d) meninas e meninOs dançam em rOda.

QUESTÃO 6

Eu sou um Kunumi E mEu povo é Guarani. aqui falamos nossa própria línGua, o Guarani. mas quando crEscEmos, aprEndEmos o 
portuGuês também. 

a aldEia ondE Eu moro fica Em são paulo E Ela sE chama KruKutu.
mEu pai dissE quE ExistEm aldEias Guarani no rio GrandE do sul, Em santa catarina, no paraná, no rio dE JanEiro, no Espírito 

santo, Em mato Grosso do sul E até no pará. 
WERA, J. mirim. Kunumi guarani. sãO paulO: panda bOOks, 2014.

VOcaBuláriO
Kunumi:  mEnino

Onde mOra kunumi?

(a) paranÁ.

(b) sãO paulO.

(c) riO de JaneirO.

(d) santa catarina.
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QUESTÃO 7
gaTO SiBerianO

PróS: é uma raça intEliGEntE, indEpEndEntE, amorosa, dócil E quE sE adapta bEm à rotina do lar. costuma sEr indicada para pEssoas quE sofrEm 
com alErGias.

cOnTraS: prEcisa dE atividadEs físicas mEntais porquE é muito ativo, ExiGE Escovação para Evitar bolas dE pElos. rEquEr cuidados quE Envol-
vEm Gastos acima dE r$200 mEnsais.

revista meu pet. editOra escala. ed. 49 abr/maiO 2017.

um dOs pOntOs pOsitivOs para escOlher O gatO siberianO cOmO bichO de estimaçãO é

(a) Os custOs cOm Os gatOs acima de r$200 mensais.

(b) a escOvaçãO dO animal para evitar bOlas de pelOs.

(c) O animal ser inteligente, independente, amOrOsO e dócil.

(d) as atividades físicas mentais, pOrque Os gatOs sãO ativOs.

QUESTÃO 8

dispOnível em: http://glamrOck.cOm.br/blOg/wp-cOntent/uplOads/2010/12/bilhete-viagem.Jpg. acessO em: 12 maiO 2017.

esse textO é um

(a) bilhete.

(b) cOntO.

(c) cOnvite.

(d) e-mail.
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QUESTÃO 9

 
dispOnível em: http://cuidandOdOsanimais.Orgfree.cOm/. acessO em: 10 abr. 2017.

nO textO, pede-se para adOtar

(a) cães e gatOs.

(b) cães e pOrcOs.

(c) pOrcOs e gatOs.

(d) cOelhOs e gatOs.

QUESTÃO 10

esse textO serve para 

(a) dar um recadO 

(b) fazer um cOnvite.

(c) cOntar uma nOvidade.

(d) fazer um pedidO.
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QUESTÃO 11
em fevereirO chOveu 8 dias em uma cidade. em marçO, chOveu duas vezes esse valOr. quantOs dias de chuva a cidade 
teve em marçO?

a) 4

b) 10

c) 16

d) 64

QUESTÃO 12
em um JOgO eletrÔnicO, O cOme-cOme vai virar a segunda À direita. a figura que ele cOmerÁ serÁ: 

(a)              

(b) 

(c) 

(d) 

MATEMÁTICA
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QUESTÃO 13
em uma escOla, 536 alunOs estudam nO períOdO da manhã e 325 estudam nO períOdO da tarde.  qual é a diferença entre 
O númerO de alunOs dO períOdO da manhã e O da tarde?

(a) 201

(b) 211

(c) 851

(d) 861

QUESTÃO 14

O dia da pescaria estÁ circuladO nO calendÁriO. O pescadOr vai cOmprar iscas dOis dias antes da pesca. em que dia 
ele vai cOmprar as iscas? 

dispOnível em: http://www.insanespearfishing.cOm/calendariO-de-campeOnatOs-de-pesca-sub-pelO-brasil 
http://calendariOsgratuitOs.blOgspOt.cOm.br/2016/08/base-em-png-para-calendariO-2017-cOm.html. acessO em: 23 abr. 2017.

(a) 6

(b) 7

(c)  8

(d)  10
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QUESTÃO 15
Observe a subtraçãO:

3  2  5
- 2  1  4________

seu resultadO é

(a) 539.

(b) 311.

(c) 121.

(d) 111.

QUESTÃO 16
O prOfessOr mOstrOu aOs alunOs algumas Opções de trOcO e pediu para identificarem aquela que representa 40 centavOs.

O valOr sOlicitadO estÁ representadO nO 

(a) 1° quadrO.

(b) 2° quadrO.

(c) 3° quadrO.

(d) 4° quadrO. 
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QUESTÃO 17
a tabela apresenta O “pesO” de alguns dOs maiOres animais dO nOssO planeta. 

“PeSO” de algunS animaiS 

bÚfalo sElvaGEm asiático 770 KG

crocodilo dE áGua salGada 785 KG

ElEfantE africano 8 500 KG

ElEfantE asiático 4 200 KG

Girafa 1 400 KG

hipopótamo 2 500 KG

rinocErontE branco 2 350 KG

dispOnível em: http://www.mdig.cOm.br/?itemid=21278. acessO em: 22 abr. 2017.

desses animais, O mais “pesadO” é O

(a) hipOpótamO.

(b) elefante asiÁticO.

(c)  elefante africanO.

(d)  búfalO selvagem asiÁticO.

QUESTÃO 18
Observe a quantidade de cachOrrinhOs em cada ficha.

 1ª fi cha  2ª fi cha  3ª fi cha
dispOnível em: http://galeria.cOlOrir.cOm/animais/caes/cachOrrO-pintadO-pOr-cachOrrinhO-daniel-711887.html. acessO em: 23 abr. 2017.

de acOrdO cOm a sequência apresentada, se hOuvesse uma 4ª ficha, quantOs cachOrrinhOs haveria nela?

(a) 8

(b) 9

(c) 12

(d) 15

miolo_alunos_surdos_3ano.indd   9 31/05/2017   10:41:40



10

prOva semestral - JunhO 2017 

secretaria municipal de educaçãO de sãO paulO

3º anO (alunOs surdOs)

QUESTÃO 19
a bibliOtecÁria guarda Os livrOs na estante, sempre em Ordem crescente de numeraçãO. a imagem mOstra Os 5 livrOs 
de uma cOleçãO que ela precisa guardar.

dispOnível em: http://www.liveinternet.ru/users/stella4707/rubric/2155517/. acessO em: 24 abr. 2017.

a Ordem em que a bibliOtecÁria guardarÁ Os livrOs serÁ

(a) 531, 527, 525, 533, 529.

(b) 525, 527, 529, 531, 533.

(c) 533, 531, 529, 527, 525.

(d) 529, 533, 525, 527, 531.

QUESTÃO 20
Observe Os dOces mOstradOs na imagem.

             dispOnível em: http://www.quefOminha.cOm/. acessO em: 19 abr. 2017.

eles têm a fOrma geOmétrica parecida cOm 

(a) O cOne.

(b) a esfera.

(c) O cilindrO.

(d) a pirÂmide.

531

527

525

533

529
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NATUREZA E SOCIEDADE

QUESTÃO 21

 pOtiguara, eliane. a cura da Terra. sãO paulO: editOra dO brasil, 2015.

na capa dO livrO “a cura da terra”, O pOvO ilustradO é O

(a) africanO.

(b) asiÁticO. 

(c) eurOpeu.

(d) indígena.
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QUESTÃO 22

um mOtOrista precisa visitar a prefeitura regiOnal que estÁ lOcalizada mais aO sul dO municípiO de sãO paulO.

dispOnível em: http://transparencia.prefeitura.sp.gOv.br/prefeituras_regiOnais/default.aspx. acessO em: 25 abr. 2017.

a prefeitura regiOnal visitada pelO mOtOrista serÁ 

(a)  Jaçanã / tremembé.

(b)  parelheirOs.

(c)  perus.

(d)  sãO mateus.
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QUESTÃO 23

dispOnível em: http://metendObicO.blOgspOt.cOm.br/2015/10/bOns-e-maus-exemplOs.html. acessO em: 21 abr. 2017 (adaptadO).

um bOm exemplO de cOnvivência estÁ representadO nO balãO de númerO

(a)  1.

(b)  2.

(c)  3.

(d)  4.

QUESTÃO 24

para prevenir as dOenças da dengue, da febre amarela e da chikungunya, devemOs:

(a) queimar O lixO.

(b) rOer as unhas.

(c) andar descalçO.

(d) evitar Água parada.
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QUESTÃO 25

 
queirós, bartOlOmeu campO de. aTé PaSSarinhO PaSSa. sãO paulO: mOderna, 2003.

O elementO cultural encOntradO nO ladO de fOra da varanda é
VOcaBuláriO:  
ElEmEnto cultural:  fEito pElo homEm 

(a)  a ÁrvOre.

(b)  a casa.

(c)  O mOrrO.

(d)  O pÁssarO.

QUESTÃO 26

dispOnível em: http://www.geOengineeringwatch.Org/wp-cOntent/uplOads/2013/11/suspiciOus-Observers-sun-earth-and-mOOn-alignments7-300x193.Jpg. acessO 
em: 16 de mai. de 2017. 

O nOme dO satélite natural da terra é

(a) lua.

(b) sOl.

(c) marte.

(d) vênus
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QUESTÃO 27

dispOnível em: http://www.educacaO.sp.gOv.br/cOncursOs/abertas-as-inscricOes-para-O-cOncursO-de-remOcaO-para-Os-prOfessOres. acessO em: 25 abr. 2017.

na fOtO, as pessOas estãO cOnvivendO sOcialmente em 

(a) uma escOla.

(b) uma fÁbrica.

(c) um clube.

(d) um hOspital.

QUESTÃO 28

dispOnível em: http://www.smartkids.cOm.br. acessO em: 15 abr. 2017.

as tartarugas estãO em uma fase da vida cOnhecida cOmO

(a) envelhecimentO.

(b) crescimentO.

(c) nascimentO.

(d) mOrte.
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QUESTÃO 29

dispOnível em: http://saOpaulOparacriancas.cOm.br. acessO em: 24/04/2017

a turma da mÔnica estÁ cOntente mOntandO a ÁrvOre de natal. eles irãO cOmemOrar esta data nOvamente em

(a) 1 anO.

(b) 6 meses.

(c) 1 mês.

(d) 1 semana.

QUESTÃO 30
a ilustraçãO representa dOis mOvimentOs realizadOs pela terra. 

dispOnível em: http://www.sOgeOgrafia.cOm.br. acessO em 15 abr. 2017 (imagem fOra de escala).

O mOvimentO 1 é denOminadO:

(a) translaçãO.                                                           

(b) revOluçãO. 

(c) OscilaçãO.

(d) rOtaçãO.
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