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Prezado aluno, prezada aluna:

Para que a Secretaria da Educação possa melhorar o ensino, precisamos saber um pouco mais sobre você.

Por isso, estamos lhe entregando um Caderno de Prova que contém questões de Matemática e um

questionário com perguntas sobre sua vida pessoal, familiar e escolar. Responda com a maior seriedade

possível às perguntas que lhe serão formuladas. A finalidade desta avaliação é melhorar o ensino de sua

escola. Antes de dar suas respostas, leia as instruções abaixo.

INSTRUÇÕES GERAIS

1. As questões da prova e do questionário estão numeradas e apresentam diferentes alternativas de

resposta para você escolher.

2. Antes de responder a cada questão, é importante que você pense sobre as alternativas.

3. Para cada questão, escolha uma única resposta e marque-a no Caderno de Prova.

4. Responda a todas as questões.

5. Após responder a todas as questões, marque suas respostas na Folha de Respostas.

6. Use lápis preto ou caneta preta.

7. Confira se o seu nome está pré-identificado na Folha de Respostas.

8. Para cada questão da Folha de Respostas, preencha o espaço correspondente à letra que indica a

resposta que você assinalou no Caderno.

9. Exemplo: se, na questão 1, você escolheu a letra A, marque sua resposta da seguinte maneira:

01         A B C D

10. Escreva, na capa do Caderno de Prova, seu nome completo, o nome da sua escola, o nome da sua

turma e o seu número triângulo (número que aparece em sua Folha de Respostas entre dois triângulos).

11. A Folha de Respostas não poderá ser devolvida em branco, nem deverá ser rabiscada, amassada,

alterada ou rasurada.

12. Em caso de dúvida ou engano, solicite ajuda ao professor.

Obrigado
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PROVA DE MATEMÁTICA

1. O algarismo que está na ordem da centena do número 8.543 é?

(A) 8

(B) 5

(C) 4

(D) 3

2. Numa escola, o total de alunos matriculados na 4ª série é igual a 280. Desse total, 95 alunos
estudam no período da manhã.

O número de alunos que estudam na 4a série dessa escola no período da tarde é:

(A)   95

(B) 185

(C) 195

(D) 375

3. O painel dos botões com os números dos andares no elevador de um edifício
está organizado em 2 colunas e 14 linhas, conforme a figura ao lado. Quantos
botões têm neste painel?

(A) 28

(B) 18

(C) 16

(D) 14

4. O produto de 412 por 16 é:

(A) 6.592

(B) 2.472

(C) 2.884

(D) 6.528

5. Efetuando a operação 1 324 : 4 encontramos o quociente:

(A)    301

(B)    330

(C)    331

(D)  1 320

AS
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6. Rafa tem 1,25 metros de altura e Carol 1,43 metros. A diferença entre as alturas é de:

(A) 0,28 m

(B) 0,18 m

(C) 0,15 m

(D) 0,12 m

7. Compare os números:

20,03 21,05 21,12 20,15

Escrevendo-os na ordem crescente, temos:

(A) 20,03 21,05 21,12 20,15

(B) 20,03 20,15 21,05 21,12

(C) 21,05 20,03 21,12 20,15

(D) 21,12 21,05 20,15 20,03

8. Com uma nota de R$ 5,00 comprei um saquinho de pipoca e quatro balas, gastando R$ 2,25.
Recebi de troco:

(A) R$ 2,15

(B) R$ 2,25

(C) R$ 2,50

(D) R$ 2,75

9. O número 0,43 corresponde à fração:

(A)
3
4

(B)
100
30

(C)
4
3

(D)
100
43
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10. Em um concurso o melhor goleiro foi eleito com 34 de um total de 85 votos. A fração que
representa esta votação é:

(A)
119
34

(B)
119
85

(C)
85
34

(D)
34
85

11. Marcos dividiu 30 cartas de um jogo entre 5 crianças. Essa divisão pode ser representada pela
fração:

(A)
5

30

(B)
30
35

(C)
35
30

(D)
30
5

12. Na reta numérica a seguir, o ponto M representa o número 670 e o ponto R representa o número
720.

M N O P Q R

670 720

Em qual ponto está localizado o número 690, sabendo que a diferença entre o valor de um ponto
e o valor de outro ponto consecutivo é de 10 unidades?

(A) Q

(B) P

(C) O

(D) N
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13. Ganhei R$ 50,00 de aniversário de meu avô. Gastei 50% deste valor com a compra de um
brinquedo. Quanto custou este brinquedo?

(A) R$ 15,00

(B) R$ 25,00

(C) R$ 35,00

(D) R$ 45,00

14. Rebeca gastou quatro reais e cinco centavos em uma loja. Esse valor é representado por:

(A) R$ 4,50

(B) R$ 4,05

(C) R$ 4,005

(D) R$ 405,00

15. Subtraia 79 de 125. O resultado é:

(A)   46

(B)   45

(C)   36

(D) 357

16. Um cubo é formado por quantas faces?

(A) 10

(B)   6

(C)   8

(D) 12

17. Um quadro de avisos tem forma retangular. Quantas diagonais têm este quadro?

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4
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18. Montando a caixa ao lado, ela tem forma de:

(A) cubo.

(B) paralelepípedo.

(C) pirâmide.

(D) cilindro.

19. Observe a figura abaixo. Em qual posição está a roda da frente do carro?

1

2

3

4

5

6

7

A B C D E F G H I

(A) C1

(B) D3

(C) C3

(D) D2

20. As figuras 1 e 2 apresentadas no quadriculado têm formas diferentes. O que podemos afirmar
sobre a quantidade de quadradinhos que essas figuras têm?

1

2

(A) Elas têm quantidades diferentes de quadradinhos.

(B) As duas têm 4 quadradinhos.

(C) A figura 1 tem dois quadradinhos a mais que a figura 2.

(D) Uma figura tem a metade dos quadradinhos da outra.
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21. Utilizei meio metro de cartolina para fazer um desenho. Qual o valor desta medida em
centímetros?

(A) 65 cm

(B) 60 cm

(C) 55 cm

(D) 50 cm

22. Quantas jarras com capacidade para 1 litro são necessárias para guardar 5 copos com 250 ml
de suco?

(A) Uma.

(B) Duas.

(C) Três.

(D) Quatro.

23. Em um vaso cabem 3 kg de terra. Quantos sacos de 500 g de terra devo comprar para encher
este vaso?

(A) 6

(B) 8

(C) 10

(D) 12

24. A médica explicou que o paciente deveria tomar 1 comprimido do mesmo medicamento a cada 6
horas? Quantos comprimidos desse medicamento o paciente deve tomar por dia?

(A)  1.

(B)  4.

(C)  6.

(D)  8.
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25. Luiz chegou à casa de Paulo às 9h45 para fazerem um trabalho da escola. Às 11h terminaram o
trabalho e foram brincar. Em quanto tempo fizeram o trabalho?

(A) 1h00

(B) 1h10

(C) 1h15

(D) 1h30

26. Quantos metros preciso andar para chegar da bilheteria até a sala de exposição, sabendo que o
lado do quadrado abaixo corresponde a 1 m:

Bilheteria

Exposição

(A) 4 m

(B) 5 m

(C) 6 m

(D) 7 m

27. Utilizando o quadradinho como unidade de medida, qual é a área que a figura abaixo ocupa na
malha quadriculada?

(A) 18

(B) 16

(C) 14

(D) 12
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28. Observe na Tabela abaixo o número de celulares vendidos no primeiro semestre de 2007.

Meses No de aparelhos
vendidos

Janeiro 1.200
Fevereiro 2.420

Março 1.580
Abril 2.800
Maio 3.200

Junho 2.500

O total de telefones celulares vendidos nos três primeiros meses foi:

(A)   1.200.

(B)   1.580

(C)   5.200

(D) 13.700

29. O gráfico abaixo mostra a quantidade de chuva em uma cidade nos meses de janeiro a junho.

chuva

(10.000 l)

500

600

900

800

500

300

mesesjan fev mar abr mai jun

Observando o gráfico, podemos afirmar que:

(A) Janeiro foi o mês com a menor quantidade de chuva.
(B) Em fevereiro choveu mais do que em abril.
(C) A diferença entre a quantidade de chuva dos meses de março e de junho foi de 500 litros.
(D) O mês de março foi o mês em que mais choveu.

30. Lu organizou um desfile. Para isso, juntou algumas peças de roupas, como mostra a tabela a seguir:

Vestidos Jaquetas
Florido Jeans
Preto Branca

Branco

De quantas maneiras diferentes ela pode se vestir utilizando um vestido e uma jaqueta?

(A) 2
(B) 3
(C) 5
(D) 6
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QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  SSOOBBRREE  OO  AALLUUNNOO    44aa  SSÉÉRRIIEE  DDOO  EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL

1. Você é
(A) menina.
(B) menino.

2. Em que ano você nasceu?
(A) 1994 ou antes
(B) 1995
(C) 1996
(D) 1997
(E) 1998 ou depois

3. Qual é o mês do seu aniversário?
(A) Janeiro
(B) Fevereiro
(C) Março
(D) Abril
(E) Maio
(F) Junho
(G) Julho
(H) Agosto
( I ) Setembro
(J) Outubro
(K) Novembro
(L) Dezembro

4. Você se considera
(A) branco.
(B) negro.
(C) pardo ou mulato.
(D) amarelo (origem oriental).
(E) indígena.

5. Sua mãe ou outra responsável que cuida de você freqüentou a escola até que série?
(A) Ensino Fundamental: até a 4a série.
(B) Ensino Fundamental: entre a 5a e a 8a série.
(C) Ensino Médio.
(D) Ensino Superior.
(E) Nunca freqüentou a escola.
(F) Não sei.

6. Seu pai ou outro responsável que cuida de você freqüentou a escola até que série?
(A) Ensino Fundamental: até a 4a série.
(B) Ensino Fundamental: entre a 5a e a 8a série.
(C) Ensino Médio.
(D) Ensino Superior.
(E) Nunca freqüentou a escola.
(F) Não sei.

7. Quantas pessoas moram com você?
(A) Moro com mais 1 pessoa.
(B) Moro com mais 2 ou 3 pessoas.
(C) Moro com mais 4 ou 5 pessoas.
(D) Moro com 6 ou mais pessoas.

8. Na sua casa tem TV em cores?
(A) Não tem.
(B) Tem uma.
(C) Tem mais de uma.

9. Na sua casa tem videocassete ou DVD?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.
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10. Na sua casa tem microcomputador?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.

11. Na sua casa tem rádio?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.

12. Na sua casa tem máquina de lavar roupas?
(A) Não tem.
(B) Tem uma.
(C) Tem mais de uma.

13. Na sua casa tem aspirador de pó?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.

14. Na sua casa tem telefone fixo?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.

15. Na sua casa tem telefone celular?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.

16. Na sua casa tem geladeira?
(A) Não tem.
(B) Tem uma.
(C) Tem mais de uma.

17. Na sua casa tem freezer separado da geladeira?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.

18. Na sua casa tem carro?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.

19. Na sua casa tem banheiro?
(A) Não tem.
(B) Tem um.
(C) Tem mais de um.

MMAARRQQUUEE  SSIIMM  OOUU  NNÃÃOO  EEMM  CCAADDAA  LLIINNHHAA..

Onde você mora
Sim Não

20. a rua tem calçamento (asfalto, pedra etc.)? A B
21. sua casa tem água encanada? A B
22. sua casa tem eletricidade? A B

Na sua casa tem
Sim Não

23. jornal/revista? A B
24. dicionário? A B
25. internet? A B
26. um lugar calmo para você estudar? A B
27. uma estante com mais de 20 livros? A B
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Você tem algum incentivo em casa para
Sim Não

28. estudar? A B
29. fazer lição de casa ou trabalhos escolares? A B
30. ler (livros, revistas etc.)? A B
31. ir à escola? A B

32. Você usa a internet (marque mais de uma alternativa, se for o caso)
(A) em casa.
(B) na casa de parentes e/ou amigos.
(C) na escola.
(D) em outro lugar.
(E) não uso a internet.

33. Você usa a internet para (marque mais de uma alternativa, se for o caso)
(A) fazer pesquisas para a escola.
(B) conversar com amigos.
(C) jogar.
(D) desenvolver outras atividades.
(E) não uso a internet.

34. Quando você começou a estudar?
(A) No maternal (jardim da infância).
(B) Na pré-escola.
(C) Na 1a série.

35. Você freqüenta ou freqüentou (marque mais de uma alternativa, se for o caso)
(A) recuperação de ciclo.
(B) aulas de recuperação na escola.
(C) atividades de reforço fora da escola (aulas particulares).
(D) nenhuma das alternativas anteriores.

36. Você faltou às aulas durante este ano?
(A) Faltei bem pouco.
(B) Faltei pouco.
(C) Faltei muito.

37. Seu professor
(A) falta bem pouco.
(B) falta pouco.
(C) falta muito.

38. Sua turma
(A) está com o mesmo professor desde o início do ano.
(B) mudou de professor durante o ano.

39. Quando seu professor passa lição de casa de Língua Portuguesa, você
(A) quase nunca faz.
(B) às vezes faz.
(C) sempre faz.
(D) não tenho lição de casa de Língua Portuguesa.

40. Seu professor
(A) não corrige a lição de casa de Língua Portuguesa.
(B) às vezes corrige a lição de casa de Língua Portuguesa.
(C) sempre corrige a lição de casa de Língua Portuguesa.
(D) não passa lição de casa de Língua Portuguesa.



14 SARESP-Questionário-4EF

41. Quando seu professor passa lição de casa de Matemática, você
(A) quase nunca faz.
(B) às vezes faz.
(C) sempre faz.
(D) não tenho lição de casa de Matemática.

42. Seu professor
(A) não corrige a lição de casa de Matemática.
(B) às vezes corrige a lição de casa de Matemática.
(C) sempre corrige a lição de casa de Matemática.
(D) não passa lição de casa de Matemática.

Para dar aulas, seu professor
Sim Não

43. apresenta oralmente a matéria para a classe? A B
44. coloca matéria na lousa? A B

45. dá leitura de matéria do livro didático? A B

46. dá exercícios do livro didático? A B

47. dá leitura de textos que não estão no livro didático? A B

48. dá exercícios que não estão no livro didático? A B

49. dá redação? A B
50. explica questões de gramática? A B

51. conversa com os alunos sobre os textos lidos? A B

52. faz os alunos resolverem problemas de Matemática mentalmente, sem escrever? A B

53. passa vídeos? A B

54. faz experiências? A B
55. usa mapas, imagens e fotografias? A B

56. usa gráficos e tabelas? A B

57. usa o computador para dar aulas? A B

58. usa calculadora, régua, compasso e esquadro para dar aulas? A B

59. dá jogos, pesquisas e trabalhos em grupo? A B
60. pede para os alunos fazerem perguntas? A B

61. pede pesquisas fora da sala de aula e orienta como fazer? A B

62. solicita leitura de livros fora da sala de aula? A B

Para avaliar seus conhecimentos, seu professor utiliza
Sim Não

63. prova escrita? A B

64. prova com alternativas? A B
65. trabalho individual? A B

66. trabalho em grupo? A B

67. lição de casa? A B

68. participação do aluno na aula? A B

69. Seu professor, quando entrega os trabalhos e/ou as provas dos alunos
(A) conversa sobre os acertos e dificuldades da classe.
(B) conversa sobre os acertos e dificuldades de cada aluno.
(C) conversa sobre os acertos e dificuldades de cada aluno e da classe.
(D) só apresenta comentários escritos.
(E) só informa a nota de cada aluno.
(F) não comenta nada.
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MMAARRQQUUEE  SSIIMM  OOUU  NNÃÃOO  EEMM  CCAADDAA  LLIINNHHAA..

Nas atividades de Língua Portuguesa, você
Sim Não

70. gosta do que aprende? A B
71. tem facilidade para ler e interpretar textos? A B
72. tem facilidade para escrever textos? A B
73. se sente bem atendido pelo seu professor quando tem dificuldades na matéria? A B

MMAARRQQUUEE  SSIIMM  OOUU  NNÃÃOO  EEMM  CCAADDAA  LLIINNHHAA..

Nas atividades de Matemática, você
Sim Não

74. gosta do que aprende? A B
75. tem facilidade para resolver problemas? A B
76. tem facilidade para fazer cálculos? A B
77. se sente bem atendido pelo seu professor quando tem dificuldades na matéria? A B

MMAARRQQUUEE  SSIIMM  OOUU  NNÃÃOO  EEMM  CCAADDAA  LLIINNHHAA..

Você
Sim Não

78. gosta de ir à escola? A B
79. gosta de freqüentar as aulas? A B
80. gosta de seu professor? A B
81. se sente bem na sua turma? A B
82. ficaria triste se tivesse de mudar de escola? A B

MMAARRQQUUEE  SSIIMM  OOUU  NNÃÃOO  EEMM  CCAADDAA  LLIINNHHAA..

Seus pais, ou quem cuida de você, vêm à escola para
Sim Não

83. participar de reunião de pais? A B
84. conversar sobre suas notas? A B
85. participar de festas? A B
86. conversar sobre seu comportamento? A B
87. ajudar na conservação da escola (pintura, pequenos consertos etc.)? A B

SSOOMMEENNTTEE  PPAARRAA  CCLLAASSSSEESS  DDEE  EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  EEMM  EESSCCOOLLAASS  DDEE  TTEEMMPPOO  IINNTTEEGGRRAALL

Responda as questões seguintes apenas se você for aluno em Escola de Tempo Integral.

88. O que você acha de ficar na escola o dia todo? (marque apenas uma resposta)
(A) Gosto de ficar na escola o dia todo.
(B) Preferia não ficar na escola o dia todo.

AAGGOORRAA,,  MMAARRQQUUEE  SSIIMM  OOUU  NNÃÃOO  EEMM  CCAADDAA  LLIINNHHAA..

Ficar na escola o dia todo é
Sim Não

89. bom por causa da merenda. A B
90. bom porque fico mais tempo com meus colegas. A B
91. bom pelas atividades das Oficinas Curriculares. A B
92. bom porque me ajuda a aprender melhor as outras matérias. A B
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