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ATIVIDADES DIAGNÓSTICAS/2021 
 

ORIENTAÇÕES INICIAIS 
 

 

Mamãe, papai ou responsável que estiver acompanhando a criança na 

realização das ATIVIDADES DIAGNÓSTICAS. Elas irão nos ajudar a analisar 

o processo de aprendizagem dos alunos e também nos ajudarão a planejar 

nossas aulas de forma que possam contribuir para o aprendizado  de nossos 

alunos. 

Para isso, é necessário a leitura atenta de um adulto,para que possa 

compreender  como deve ser realizada cada atividade.Leia para a criança 

cada questão e deixa-a tentar realizar sozinha, encoraje-a, não ajude, não 

corrija, não soletre, não apague. Os ERROS  fazem parte do processo de 

APRENDIZAGEM. 

Agradecemos toda a colaboração com o acompanhamento do processo de  

aprendizagem de seu(a) filho(a). 

 

Em caso de dúvidas entre em contato com a professora de seu filho(a). 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 
 
Escola :___________________________________________________________ 
 
Nome completo: ____________________________________________________ 
 
Leia o texto e responda às questões 01 e 02. 
 

TUDO SOBRE A DENGUE 
 

 
 
 1- De acordo com as informações do texto, os pratinhos dos vasos de plantas 
deverão ser lavados: 
 
(A) diariamente, mesmo quando estão com areia. 

(B) diariamente, se estiverem sem areia. 

(C) uma vez por semana, mesmo quando estão com areia. 

(D) uma vez por semana, se estiverem sem areia. 
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 2- Em “Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova, água 
e sabão uma vez por semana”, a palavra marcada se refere à: 
 
(A) “plantas”. 

(B) “água”. 

(C )“sabão”. 

(D) “vasos”. 

 
 3- Leia o texto e responda à questão. 
 

As minhocas 
 

As minhocas são muito importantes para o homem. 
As minhocas abrem caminhos na terra cavando túneis. Com essa atividade 
elas ajudam a manter a qualidade do solo – a terra fica mais ventilada, fértil e 
produtiva. Assim, elas fazem muito bem para a terra e para o plantio. Por isso, 
em muitos lugares, elas são vendidas para o uso na agricultura. 
 

(Revista Semanal da Lição de Casa. São Paulo: Klick Editora, n.º 21, p. 4-5. Adaptado.) 
 

 
 
Esse texto serve para 
 
(A) divertir. 

(B) emocionar. 

(C) informar. 

(D) surpreender. 

 
 4- Leia os textos e responda à questão. 
 
Texto 1 
 
Elefante 
Um dos campeões da comilança no reino animal é o elefante. Ele é o mamífero 

terrestre maior do mundo e, para se manter sempre em forma, passa boa parte 

de sua longa vida comendo. Chega a consumir cerca de 250 quilos de folhagem e 

capim por dia. Para matar a sede, bebe em média 200 litros de água. Não é a toa 

que pode pesar até 7 toneladas. 
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Texto 2 
 
Beija-Flor 

O beija-flor gasta muita energia e precisa comer bastante. Ele bate as asas 70 

vezes por segundo, voa de lado, de costas e até de cabeça para baixo. Para 

Fazer tantas acrobacias suga o néctar de até 1.500 flores por dia e ingere também. 

Insetos que têm muitas proteínas. 

Fonte: Conheça alguns bichos… Recreio, São Paulo, ano 4, n. 196, 11 dez. 2003 

 

 
Os textos “Elefante” e “Beija-flor” têm um assunto comum. Nos dois, os animais... 
 
(A) brigam muito. 

(B) comem muito. 

(C) dormem muito. 

(D) passeiam muito. 

 

 
5- PRODUÇÃO DO FINAL DE UMA HISTÓRIA 
 
Leia o trecho abaixo e escreva um final para esta história. Lembre-se que o 
final que você inventar tem que combinar com a história já escrita. 
 
O Patinho Feio 
 
A mamãe pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho: um cantinho 

bem protegido, no meio da folhagem, perto do rio que contornava o velho castelo. 

Mais adiante estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar 

sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após 

a longa espera, os ovos se abriram um após o outro, e das cascas rompidas 

surgiram, engraçadinhos e miúdos, os patinhos amarelos que, imediatamente, 

saltaram do ninho, porém um dos ovos ainda não se abrira; era um ovo grande, 

e a pata pensou que não o chocara o suficiente. 

Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. 

No entanto, em vez de um patinho amarelinho saiu uma ave cinzenta e 

desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era 
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um patinho, e não outra ave, a mãe-pata foi com ele até o rio e o obrigou a 

mergulhar junto com os outros. 

Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. 

Era só um patinho muito, muito feio. 

Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais 

que viviam nos jardins do castelo. 

Todos parabenizaram a pata: a sua ninhada era realmente bonita. exceto um. O 

horroroso e desajeitado das penas cinzentas! 

— É grande e sem graça! — falou o peru. 

— Tem um ar abobalhado — comentaram as galinhas. 

O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação. Nos dias que 

se seguiram, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os patinhos, 

perseguiam a criaturinha feia. 

A pata, que no princípio defendia aquela sua estranha cria, agora também sentia 

vergonha e não queria tê-lo em sua companhia. 

O pobre patinho crescia só, malcuidado e desprezado. Sofria. As galinhas o 

bicavam a todo instante, os perus o perseguiam com ar ameaçador e até a 

empregada,que diariamente levava comida aos bichos, só pensava em enxotá-lo. 

Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu e então... 
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE MATEMÁTICA 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LEIA AS QUESTÕES COM ATENÇÃO E RESPONDA: 

 

1- João escreveu uma sequência de números de maneira diferente. 

 

10 15 20   
 
 

 

Podemos dizer que os próximos três números desta sequência são: 
 
(A) 21, 22 e 23. 

(B) 25, 30 e 35. 

(C) 25, 35, 45. 

(D) 30, 40, 50. 

 
2- Na primeira partida de um jogo Yago tinha algumas bolinhas. Na segunda 

partida ele perdeu 18 e terminou o jogo com 20 bolinhas. Quantas bolinhas ele 

tinha no início do jogo? 

 

(A) 2. 

(B) 20. 

(C) 38. 

(D) 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO  
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3 -O desenho abaixo, representa o trecho do ladrilhamento de uma calçada em 

que foram colocados os primeiros ladrilhos, como mostra a figura: 

 

 
 

O número de ladrilhos necessários para completar a calçada é: 

(A) 14. 

(B) 42. 

(C) 49. 

(D) 56. 

 

4- No viveiro do meu tio vivem 30 papagaios, 18 calopsitas e 25 periquitos. 

No sábado pela manhã, fugiram 3 papagaios, 2 calopsitas e 6 periquitos. 

Quantos pássaros viviam nesse viveiro antes da fuga? Você consegue calcular 

quantos pássaros ficaram no viveiro após a fuga? 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO 
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 5- Em todos os veículos de comunicação encontramos, diariamente, previsões 

para o tempo e para a temperatura. A figura abaixo apresenta o tempo e a 

temperatura para a cidade de São Paulo na próxima semana: 

 

 

De acordo com as informações, podemos dizer que os dias que terão a menor 

das temperaturas e a maior das temperaturas serão respectivamente: 

 

(A) Domingo e Terça-feira. 

(B) Quarta-feira e Sábado. 

(C) Sábado e Domingo. 

(D) Segunda-feira e Terça-feira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


