
 
 
 
 
 

 

 

1) Observe as imagens abaixo e faça o que se pede. (0,8 pontos) 

 

Figura 1 

 

Figura 2 

 

 
 

 

 

 

 

 Figura 1 Figura 2 

 

Nome do movimento 

 

 

__________________________________ 
 

 

________________________________ 

 

 

 

Como é o movimento? 

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Quanto tempo dura, 

aproximadamente, uma 

volta completa? 

 

 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

________________________________ 

________________________________ 

 

Consequência do 

movimento 
 

 

(    ) Dá origem ao dia e à noite. 

(    ) Dá origem aos anos. 

 

(    ) Dá origem ao dia e à noite. 

(    ) Dá origem aos anos. 

2)Marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas. (1 ponto) 
 

(   ) Todos os seres vivos possuem características comuns que os definem como um ser vivo. 

(   ) Alguns seres vivos possuem células, outros não. 

(   ) Capacidade de responder à estímulos é uma característica específica dos animais. 

(   ) As células só podem ser vistas com a ajuda de lentes de aumento e microscópios. 

(   ) O conhecimento das espécies ajuda a entender melhor a história da vida na Terra. 
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3)Leia. (1,2 pontos) 
 

Sabemos que marcar o tempo é fundamental para a organização de nossas tarefas. Para isso, podemos utilizar 

os calendários. Cada cultura possui um tipo de calendário, baseado principalmente em sua cultura e no 

comportamento dos astros. 
 

 Por que é possível criar calendários com base no movimento de corpos celestes? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4) De acordo com nossos estudos vimos que podemos nos orientar observando a localização do sol. Ele 

aparece de manhã e esconde-se no final da tarde. Aprendemos ainda, a posicionar o nosso corpo para 

determinarmos os pontos cardeais utilizando o sol como ponto referencial. Sendo assim, complete os 

espaços, com os pontos cardeais. (1 ponto) 
 

 

 

 

5) Relacione a primeira coluna de acordo com a segunda sobre os grupos dos seres vivos. (1 ponto) 

 

 

(1) Plantas. 
(    ) Se alimentam de plantas ou animais mortos ou partes de outros   

seres vivos. 

 

(2) Animais. 
(  ) Vivem em um ambiente aquático e produzem seu próprio   

alimento através da fotossíntese. 

 

(3) Fungos. 
(   ) Algumas vivem no corpo humano e auxiliam no processo de   

digestão do alimento. 

 

(4) Bactérias. 
(  ) Se alimentam de outros seres vivos e podem ser encontrados em   

ambientes aquáticos ou terrestres. 

 

(5) Algas 
(   ) Quase todas as espécies são capazes de produzir seu próprio   

alimento. 
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