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2 4º ano – Ensino Fundamental

Instruções

Leia atentamente as instruções antes de responder às questões.
Duração da prova: 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na prova é de 1 hora.

Aguarde a autorização do coordenador da sala para iniciar a prova.
Não faça perguntas de interpretação das questões ao coordenador da sala, pois entender 
a questão faz parte da avaliação.
Verifique se sua prova contém falhas, folhas em branco, má impressão, páginas trocadas 
etc.; se uma dessas situações ocorrer, peça ao coordenador da sala que troque sua prova.
Utilize os espaços em branco para cálculos e rascunho; não é permitido utilizar outras 
formas de rascunho.
Não é permitido: comer durante a prova, emprestar materiais, consultar livros, utilizar 
equipamentos eletrônicos (calculadora, celular, smartphone, laptop etc.) e nem conversar 
com outros participantes da prova. Se precisar ir ao banheiro durante a prova, levante a 
mão e peça ao coordenador da sala.
Depois de concluir a prova, revise suas respostas antes de passá-las para a folha de 
respostas.
Confira seu nome e seu número na folha de respostas. Avise ao coordenador da sala, caso 
esteja incorreto.
Cada questão deve ter apenas uma letra assinalada. Só há uma alternativa correta para 
cada pergunta.
Preencha as bolhas usando caneta esferográfica com tinta azul ou tinta preta.
– Forma correta:
– Formas incorretas:
– As questões em branco ou com mais de uma resposta assinalada serão consideradas 
erradas.
– Não dobre, não suje e não rasure a folha de respostas, pois ela não poderá ser 
substituída.
Ao terminar de preencher a folha de respostas, comunique ao coordenador da sala para 
que ele a recolha.
Se alguma dessas instruções não for respeitada, sua prova poderá ser anulada.

Boa prova!
Comissão OCA

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
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10.

11.
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3OCA – 1ª fase – 2017

GEOGRAFIA

1. Sobre a Terra é correto afi rmar que é
a) uma estrela, pois emite luz, sendo visível por um astronauta que esteja numa nave espacial em órbita 

da Terra.
b) um planeta, porque gira em torno de uma estrela e refl ete a luz enviada por ela e por outros astros 

do Universo.
c) um astro que gira ao redor de um satélite natural e emite luz para a formação das chamadas quatro 

fases da Lua.
d) uma pequena massa de matéria com um formato próximo ao de uma esfera e que produz sua luz, 

como as estrelas.

2. Observe o mapa e responda à questão.

2

3

4

1

No mapa, a parte mais escura e os números que estão no mapa indicam, respecti vamente, as seguintes 
porções de terras emersas:

a) Hemisfério Oeste. 1 – Ásia; 2 – Oceania; 3 – América; 4 – Árti co.
b) Hemisfério Sul. 1 – Eurásia; 2 – América; 3 – África; 4 – Oceania.
c) Hemisfério Leste. 1 – Eurásia; 2 – Oceania; 3 – África; 4 – Antárti ca.
d) Hemisfério Norte. 1 – Europa; 2 – África; 3 – América; 4 – Antárti ca.

PD_OCA_1ªfase_4ºano_2017.indd   3 30/05/2017   07:25:38



4 4º ano – Ensino Fundamental

3. Imagine-se na seguinte situação. Você está sozinho(a) na Floresta Amazônica, possui uma bússola 
e tem cerca de uma hora para sair da floresta, pois já são 17 h de um dia do início do outono. Logo 
começará escurecer, então precisa, urgentemente, orientar-se. Você precisa identificar os pontos 
cardeais e colaterais, posicionando corretamente a bússola. Olha para a ela e observa a posição do Sol, 
compondo uma imagem em sua cabeça, que será a

a) 

N

S

LO

SO SE

NO NE

SOL

b) 

N

S

LO

SO SE

NO NE

SOL

c) 

N

S

LO

SO SE

NO NE

SOL

d) 

N

S

LO

SO SE

NO NE

SOL

HISTÓRIA

4. Leia o texto e responda à questão.

[...] O abastecimento dos alimentos mais consumidos era precário [difícil] e irregular. Os produtos 
de outras regiões chegavam de maneira rara, vindos principalmente do Pará [...] ou pelos antigos 
caminhos de Goiás, o que tornava a mercadoria muito cara. O sal era o principal ingrediente que 
dependia unicamente do comércio com outras regiões. Quando, por alguma razão, o fornecimento 
de sal não acontecia, toda a população sofria com a sua falta. Além do impacto na culinária, a falta 
do sal talvez tenha sido responsável pela grande ocorrência do bócio ou “papeira” na população 
(uma doença que atinge uma das glândulas do nosso corpo).

FLORES, Kátia Maia. Muito sol e pouco sal. No povoamento do Tocantins, a culinária se adaptava à precariedade dos recursos e às 
longas viagens por rio. Revista de História da Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro, ano 9, n. 106, jul. 2014, p. 58. Adaptado.
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5OCA – 1ª fase – 2017

O trecho trata da alimentação dos habitantes do estado do Tocantins, no começo do século XIX. 
Segundo o texto, o consumo do sal pelas pessoas que viviam antigamente no Tocantins

a) ocorria regularmente, uma vez que o sal era produzido pelos povos da região.
b) não acontecia com frequência, o que afetava a sua alimentação e a sua saúde.
c) dependia do comércio com outras áreas do Brasil, fato que barateou seu preço.
d) era proibido pelos médicos, devido aos seus efeitos negativos em nosso corpo.

5. Leia o texto e responda à questão.

O delicioso suco de laranja consumido ao redor do mundo nasceu como uma fruta amarga, 
crescendo selvagem na China. Milhares de anos atrás a laranja era provavelmente cultivada pelos 
chineses. [...] Árvores de laranja foram plantadas em maior quantidade no norte africano, no primeiro 
século d.C. Os mouros, muçulmanos nativos da região, levaram para o sul da Espanha no século 
VIII ou IX. Por volta do ano 1200, plantações de laranjas ocupavam a área de Sevilha à Granada, na 
Espanha, bem como regiões de Portugal.

[...] A primeira vez que a laranja se aventurou além do oceano Atlântico foi em 1493, por obra de 
Cristóvão Colombo. Ele transportou sementes, e talvez árvores jovens, de laranja e limão para a ilha 
hoje dividida por Haiti e República Dominicana. As mudas chegaram ao Panamá com os espanhóis, 
em 1516, e no México, dois anos depois. Na mesma época, os portugueses plantaram laranjas doces 
no Brasil.

Disponível em: <http://www.ufrgs.br/afeira/materias-primas/frutas/laranja/historia-da-laranja>. Acesso em: jan. 2017. Adaptado.

A partir do texto, podemos afirmar que a história da laranja envolve
a) a interação amigável entre diferentes povos, que trocavam essa comida para provar sua amizade.
b) uma tradição em consumir esse alimento de uma forma mais ou menos idêntica há milhares de anos. 
c) o interesse em aumentar a sua produção, uma vez que a laranja era usada como moeda de troca.
d) uma longa relação entre essa fruta e as mais variadas sociedades e culturas ao redor do mundo.

6. Leia os textos e responda à questão.

Texto I
Hoje, quem trabalha medindo, calculando e estudando solos, terrenos e até mesmo mares é 

chamado engenheiro agrimensor. Esse profissional pode trabalhar com agrônomos (que desenvolvem 
as técnicas de agricultura) e cartógrafos (que estudam e confeccionam mapas). Por isso, quem quiser 
ser engenheiro agrimensor pode se preparar para estudar bastante solos e mapas, além de muita 
matemática e física.

COSTA, Juliana. Quando eu crescer, vou ser... agrimensor! In: Ciência Hoje das Crianças. Rio de Janeiro, ano 21, n. 189, p. 23, 2008. Adaptado.

Texto II
O arquivista arruma de forma lógica – por assunto, por ordem alfabética ou cronológica (de 

tempo) – todo tipo de documentos dentro de arquivos. [...] Um arquivo pode conter os mais variados 
materiais: papéis, fotos, fitas cassete, CDs e DVDs. [...] Como nenhum documento é igual ao outro, 
o arquivista tem de ser criativo para inventar novas formas de organização. Além disso, tem de ser 
muito curioso e gostar de aprender sobre tudo.

MOUTINHO, Sofia. Quando crescer, vou ser... arquivista! In: Ciência Hoje das Crianças. Rio de Janeiro, ano 23, n. 211, p. 22-23, 2010. Adaptado.

Os textos I e II descrevem duas profissões diferentes. Apesar das suas diferenças, quais semelhanças 
podemos encontrar entre o trabalho do engenheiro agrimensor e o trabalho do arquivista?

a) As duas profissões foram criadas no passado e atendem a necessidades específicas de uma sociedade.
b) Os dois tipos de trabalho envolvem a realização de viagens e a organização de vários materiais.
c) Ambos os profissionais necessitam estudar muita matemática e física, além de ter criatividade.
d) Os dois trabalhadores precisam estudar solos e mapas, bem como arrumar tudo de maneira lógica.
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6 4º ano – Ensino Fundamental

CIÊNCIAS

7. Leia o texto para responder à questão.

Mais um dino com penas
Em dezembro de 2016, cientistas chineses e canadenses encontraram uma peça de âmbar, um 

material fóssil liberado por plantas, que continha um pedaço de cauda de um dinossauro bem 
preservado, com penas quase intactas. Você deve estar se perguntando agora: desde quando 
dinossauro tem pena? Sim, é isso mesmo que você leu. Alguns tinham!

Nas últimas duas décadas, diversos trabalhos científicos mostraram que alguns dinossauros 
possuíam penas. Essas descobertas foram feitas a partir de marcas contidas em ossos de 
dinossauro fossilizados.

Há cerca de 65 milhões de anos, os dinossauros foram extintos, mas deixaram descendentes que 
persistem nos dias atuais: as aves! Esses novos achados são apenas mais uma das evidências para 
sustentar essa hipótese.

[...]
Mais um dino com penas. Disponível em: <http://chc.org.br/mais-um-dino-com-penas/>. Acesso em: 20 abr. 2017. Fragmento.

Sobre a descoberta descrita no texto, podemos dizer que a etapa da análise de amostras do método 
científico é a

a) evidência de que os dinossauros tinham penas.
b) descoberta de uma peça de âmbar com penas.
c) conclusão de que alguns dos dinossauros possuíam pena.
d) observação da peça de âmbar e dos ossos de dinossauro fossilizados.

8. Observe a imagem para responder à questão.

U
W

E-
BE

RG
W

IT
Z/

IS
TO

CK

Na foto, vemos dois javalis competindo por algo. Na natureza, a competição entre os seres vivos é 
muito comum, e isso acontece quando

a) apenas dois animais lutam para saber quem é o mais forte.
b) dois ou mais seres vivos precisam do mesmo recurso para sobreviver.
c) apenas quando dois animais de espécies diferentes não querem viver no mesmo hábitat.
d) o ambiente possui recursos de sobra, mas os animais querem marcar território.
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9. Observe a imagem e responda à questão.

SH
O

W
CAKE/ISTO

CK

Na fotossíntese, as estruturas indicadas na figura com as letras A, B e C são responsáveis por, 
respectivamente,

a) absorção de luz e dióxido de carbono, transporte de oxigênio e dióxido de carbono para outras partes 
da planta e absorção de água e nutrientes.

b) absorção de água e nutrientes, transporte do açúcar para outras partes da planta e absorção de luz 
e dióxido de carbono.

c) absorção de luz e dióxido de carbono, transporte do açúcar para outras partes da planta e absorção 
de água e nutrientes.

d) absorção de água e nutrientes, transporte do açúcar para outras partes da planta e produção de 
oxigênio.
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MATEMÁTICA

10. Leia o texto para resolver o problema.

As mariposas Esfingidae, campeãs de velocidade aérea, podem voar a 54 km/h. O bater de asas 
delas é tão rápido que gera um calor absurdo. Para não pegar fogo, as mariposas têm um sistema 
de resfriamento que desloca o calor gerado para o abdome, de onde ele é dissipado para o ar.

Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/mundo-animal/qual-e-o-inseto-mais-veloz/>. Acesso em: abr. de 2017. Fragmento.

No texto, a velocidade da mariposa está em quilômetros por hora, mas sabe-se que a mariposa não 
pode voar por muito tempo sem parar. Utilizando a velocidade da mariposa dada, quantos metros ela 
irá deslocar-se em 1 minuto se mantiver sua velocidade máxima no percurso?
Lembre-se de que 1 quilômetro (km) equivale a 1 000 metros (m) e 1 hora equivale a 60 minutos.

a) 0,9 metros
b) 15 metros
c) 150 metros
d) 900 metros

11. Márcio e sua amiga foram a uma pizzaria e pediram o seu sabor  favorito. Como, nesse dia, os dois 
estavam com muita fome, comeram pedaços inteiros e não deixaram sobra alguma. Juntos comeram os 
oitos pedaços da pizza. Para comparar quantos pedaços cada um comeu, representaram as quantidades 
de comida em forma de fração. Qual das comparações entre frações é a única que pode representar a 
quantidade de pedaços que eles consumiram?

a) 2
8

6
8

e

b) 1
3

2
3

e

c) 2
4

1
8

e

d) 5
8

2
8

e

12. Brenda está separando a sua coleção de botões. Ela gosta de organizá-los em ordem, para formar 
figuras. Ao distribuir seus botões na ordem de que mais gosta, ela observou a seguinte configuração:

Se Brenda tem 44 botões e pretende continuar distribuindo-os segundo a regra, quantos botões 
faltarão para ela poder completar a próxima figura?

a) 9
b) 11
c) 16
d) 25

PD_OCA_1ªfase_4ºano_2017.indd   8 30/05/2017   07:25:48



9OCA – 1ª fase – 2017

LÍNGUA PORTUGUESA

13. Qual dos fragmentos a seguir é uma autobiografia?

a) Escritor de sucesso, homem simples, artista cuja sensibilidade se exerce em várias áreas, José 
Mauro de Vasconcelos é um dos autores mais famosos e acessíveis da atualidade, não deixando 
o êxito impedir seus contatos com o público.

VASCONCELOS, José Mauro de. O meu pé de laranja lima. São Paulo: Melhoramentos, 2013. Fragmento.

b) José Martiniano de Alencar nasceu no dia 1º de maio de 1829 em Fortaleza. Filho de um senador 
do Império, mudou-se para o Rio de Janeiro aos doze anos.

ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. Fragmento.

c) Maria José Dupré era paulista. Nasceu em 1905, na Fazenda Bela Vista, município de Botucatu, 
próxima da divisa entre São Paulo e Paraná. Aprendeu as primeiras letras com sua mãe e seu 
irmão, e em Botucatu estudou Música e Pintura.

DUPRÉ, Maria José. A ilha perdida. 31. ed. São Paulo: Ática, 1994. Fragmento.

d) Num casarão antigo, situado na Alameda Santos número 8, nasci, cresci e passei parte de minha 
adolescência. [...] Eu era a única na rua a morar numa casa com um cavalinho no topo da cumeeira.

GATTAI, Zélia. Anarquistas, graças a Deus. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Fragmento.

14. Leia o texto e responda à questão.

Quando chovia, no meu tempo de menino, a casa virava um festival de goteiras. Eram pingos do 
teto ensopando o soalho de todas as salas e quartos. Seguia-se um corre-corre dos diabos, todo 
mundo levando e trazendo baldes, bacias, panelas, penicos e o que mais houvesse para aparar a 
água que caía e para que os vazamentos não se transformassem numa inundação. Os mais velhos 
ficavam aborrecidos, eu não entendia a razão: aquilo era uma distração das mais excitantes.

[...]
SABINO, Fernando. O menino e o homem. In: O menino no espelho. 64. ed. Rio de Janeiro: Record, 2003. Fragmento.

Dentre as palavras destacadas no trecho da obra de Fernando Sabino, qual é o adjetivo?
a) Chovia
b) Menino
c) Panelas
d) Aborrecidos

15. Leia o texto e responda à questão.

Eu fico muito ofendida quando um bicho tem medo de mim, pois sou corajosa e protejo os animais. 
Quem de vocês tiver medo, eu cuido e consolo. Porque sei o que é o medo que as crianças têm 
porque já fui criança. Até hoje ainda _____________ medo de certas coisas.

[...]
LISPECTOR, Clarice. A mulher que matou os peixes. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. Fragmento.

Para preencher o espaço de maneira adequada, o verbo “ter” deve ser conjugado na
a) primeira pessoa do singular do tempo passado: “tive”.
b) primeira pessoa do singular do tempo presente: “tenho”.
c) terceira pessoa do singular do tempo passado: “teve”.
d) terceira pessoa do singular do tempo presente: “tem”.
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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