
1secretaria municipal De eDucação De são paulo

prova semestral - Junho 2017 3º ano

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.
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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 

Peixinhos do mar

Quem te ensinou a nadar

Quem te ensinou a nadar

Foi, Foi marinheiro

Foi os Peixinhos do mar

Foi, Foi marinheiro

Foi os Peixinhos do mar

almeiDa, theoDora maria menDes De. (coorD). Quem canta seus males espanta. são paulo: eDitora caramelo, 1998.

na cantiga, as palavras Que rimam são

(a) ensinou, marinheiro.

(b) naDar, mar.

(c) peixinhos, mar.

(D) naDar, peixinhos.
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Questão 5

Os lagartOs sãO predadOres velOzes e ágeis e se alimentam de insetOs, pequenOs mamíferOs, pássarOs e OutrOs répteis. só um 
númerO reduzidO de lagartOs, incluindO Os iguanas enOrmes cOmem plantas e frutas.

SIMON, Holland. Répteis. barueri, sp: eDitora girassol, 2007.

VocabuláRio

répteis:  animais que rastejam cOmO cObras, lagartOs e iguanas.
pequenOs  mamíferOs: ratOs, pequenOs rOedOres.

os iguanas enormes se alimentam De

(a) frutas e répteis.

(b) plantas e frutas.

(c) plantas e pássaros.

(D) pássaros e mamíferos.

Questão 6

 
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.
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Questão 7

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.

Questão 8
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 mai. 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 brincam De roDa.
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Questão 9

 
galvão, Jean. recreio especial tirinhas. são paulo: abril, 2014.

 no primeiro QuaDrinho, o significaDo Do ponto De interrogação inDica

(a) a surpresa Da personagem.

(b) uma DúviDa Da personagem.

(c) um convite para a personagem.

(D) o início Da fala Da personagem.

Questão 10

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 11
em fevereiro choveu 8 Dias em uma ciDaDe. em março, choveu o Dobro Desse 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.  Quantos alunos o pe-
ríoDo Da manhã tem a mais Que o períoDo 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
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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 à 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 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: https://www.colegioweb.com.br/4-ano/os-estaDos-fisicos-Da-agua.html. acesso em: 15 maio 2017. 

o fenômeno ilustraDo na imagem se refere

(a) à muDança De estaDo físico Da água.

(b) ao DeseQuilíbrio Da natureza.

(c) à Desertificação Do ambiente.

(D) ao DesperDício De água.
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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) um escola.

(b) uma fábrica.

(c) uma 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

Disponiível em: http://www.areasverDesDasciDaDes.com.br/2017/04/caatinga-características.html. acesso em: 27 abr. 2017.

o fator Que limita a viDa neste ambiente é:

(a) a falta De nutrientes.

(b) a pouca umiDaDe.

(c) o excesso De calor.

(D) o excesso De luz.

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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