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LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 01

Receita de Brigadeiro

INGREDIENTES:

1 lata de leite condensado;
3 colheres (sopa) de chocolate em pó;
1 colher (sopa) de manteiga;
1 xícara (chá) de chocolate granulado.

MODO DE PREPARO:

Em uma panela, coloque o leite condensado com o chocolate em pó e a manteiga. Misture bem e leve ao fogo
baixo, mexendo sempre até desprender do fundo da panela (que corresponde a cerca de 10 minutos). Retire do
fogo, passe para um prato untado com manteiga e deixe esfriar. Com as mãos untadas, enrole em bolinhas e
passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel.

Na receita, o MODO DE PREPARO indica:

A) como se deve comprar o brigadeiro.
B) a maneira de se preparar o brigadeiro.
C) a lista com os ingredientes necessários ao preparo do brigadeiro.
D) o modo de se conservar o brigadeiro.

?

?

?

?

Disponível em: <http://www.nestle.com.br/site/cozinha/receitas/Brigadeiro.aspx>
Acesso em 24 de maio de 2013.

Questão 02

BUSCAPÉ

Logo no primeiro dia de aula, a fila pronta no pátio da escola, a professora da primeira série estranhou:
― é esse cachorro?
― É meu, professora.
― é seu nome?
―
―
― á mandei, mas o Buscapé não sai de perto de mim.
― ão pode ficar ― ― é para fora e volte para a fila. Marcelo levou o
cachorro para fora da escola. Não adiantou nada. Buscapé veio atrás dele e sentou-se ao lado do menino.
[...]
Marcelo levantou-se da carteira, chamou Buscapé e levou-o para baixo.
No pátio, ele distraiu o cachorro e entrou, fechando a porta. Mas todos os dias, o ano inteiro, a história se repetiu.
Não houve o que segurasse o Buscapé em casa. Marcelo saía, ele ia atrás. Ficava ao lado da fila até os alunos
entrarem.Agora, porém, permanecia no pátio à espera do dono.

“Marcelo levantou-se da carteira, chamou Buscapé e levou-o para baixo.”

Em “levou- ”, o termo destacado se refere:

A) à professora.
B) ao pátio.
C) ao cachorro.
D) ao menino.

De quem

Qual
Marcelo.
Marcelo, mande seu cachorro embora.
J
Ele n insistiu a professora. Leve o Buscap

NICOLELIS, G.L. . São Paulo: Editora Moderna, 2002.Um dono para Buscapé

o
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Questão 03

Muita iluminação, pouca visão

A poluição luminosa das grandes cidades está tirando o brilho das estrelas

Você sabia que está cada vez mais difícil observar as estrelas no céu à noite? Esse é apenas um dos diversos
problemas que a poluição luminosa causa. Além disso, ela pode prejudicar os animais, dificultar o trabalho de
astrônomos e até atrapalhar a nossa saúde! Que perigo, não é? Mas você sabe do que estamos falando?
“Poluição luminosa é quando a iluminação artificial é usada de forma exagerada e inadequada”, explica a
astrônoma Tânia Dominici, do Laboratório Nacional de Astrofísica. Se você mora em uma cidade grande, pode
dar um passeio à noite e conferir: são muitos postes de luz, decorações luminosas em prédios e monumentos
públicos, sem falar nas casas e prédios com muitas lâmpadas acesas.
Um dos problemas causados pela poluição luminosa é atrapalhar a vida dos animais que se guiam pelo brilho das
estrelas. Os pássaros, por exemplo, usam as estrelas como guia na fase migratória. Quando passam por uma
cidade muito iluminada, eles podem se perder do seu bando, não completar o processo de migração ou até
mesmo bater nos prédios durante o voo, o que pode levar à morte.
[...]

O assunto principal do texto é:

A) a poluição luminosa.
B) a pouca visão.
C) as estrelas.
D) a vida dos animais.

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/muita-iluminacao-pouca-visao/>
Acesso em 26 de maio de 2013.

PrezadoAndré,
Ando querendo bater papo. Mas ninguém tá a fim. Eles dizem que não têm tempo. Mas ficam vendo televisão.

Queria contar minha vida. Dá pé?
Um abraço da Raquel.

No uso da expressão: “[...] ninguém tá a fim.”, entende-se que ninguém:

A) tem tempo.
B) fica vendo televisão.
C) quer dar pé.
D) quer conversar.

Questão 04
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O leão e o ratinho

Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear
em cima dele e ele acordou.
Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata.
Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora.
Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar, e fazia a floresta
inteira tremer com seus urros de raiva.
Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão.
Moral: Uma boa ação ganha outra.

“Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora.”

O termo sublinhado em esmagá- refere-se:

A) aos caçadores.
B) aos dentes do leão.
C) ao ratinho.
D) ao leão.

Disponível em: <http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=10> Acesso em 25 de maio de 2013.
Imagem: http://sxc.hu/photo/1401270

lo

Questão 05

Por que, nas noites estreladas, às vezes vemos estrelas caírem?
O que vemos não são estrelas, mas pedaços de rocha que se tornam incandescentes ao entrarem na atmosfera
terrestre. Chamados de estrelas cadentes são vistos mais facilmente em noites estreladas quando o céu está
limpo e sem nuvens.

No trecho “[...] são vistos mais facilmente em noites estreladas .”, a frase
sublinhada indica:

A) causa.
B) tempo.
C) lugar.
D) modo.

quando o céu está limpo e sem nuvens

Questão 06

Questão 07

Diná vai desafiar o Rex no jogo de dominó.
Ela escolheu cinco peças de dominó e disse o seguinte: “na fileira de cima, as peças somam 15 pontos e nas de
baixo 17. Invertendo apenas duas peças, você precisa fazer com que cada uma das fileiras tenha 16 pontos! E aí,
vai encarar?!”.

Apontuação usada no final da frase “E aí, vai encarar?!” sugere:

A) desânimo.
B) desafio.
C) certeza.
D) desinteresse.
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Questão 08

Reino animal

Os peixes são evidentemente aquáticos – eles passam toda a vida na água.Amaioria dos peixes vive ou em água
doce ou em água salgada. Mas alguns deles, como as enguias e os salmões norte-americanos, passam parte da
vida em ambas.
Os peixes são as espécies mais diversificadas dos vertebrados. Eles são formados por três grupos: peixes
ósseos, peixes cartilaginosos e peixes sem mandíbulas.
A maioria dos peixes tem sangue frio – a temperatura de seus corpos é igual à do meio ambiente. E quase todos
têm brânquias, escamas e barbatanas que os ajudam a nadar. [...]
Os peixes são uma importante fonte de alimento. [...]

Entendemos que o texto tem o objetivo de:

A) informar curiosidades sobre os peixes.
B) noticiar novas descobertas científicas.
C) contar uma história sobre o fundo do mar.
D) mostrar que os peixes estão morrendo.

ROCHELLE, Strauss. . São Paulo: Melhoramentos, 2011, p.22.Árvore da vida: a inacreditável biodiversidade da vida na terra

Uma zebra se perde no campo. De repente, ela avista um enorme touro.
― – ― á que você pode me indicar o caminho para o Zoológico?
O touro, que nunca tinha visto uma zebra, responde:
― ê não tem vergonha de andar por aí de pijama, cavalo?

Há traço de humor no trecho:

A) “― ê não tem vergonha de andar por aí de pijama, cavalo?”
B) “Uma zebra se perde no campo.”
C) “De repente, ela avista um enorme touro.”
D) “― ”

Bom dia! Diz a zebra. Estou perdida. Ser

Voc

Voc

Estou perdida.

BARAZA, G. . São Paulo. Editora Fundamento, 2011.

Imagem: <http://www.publicdomainpictures.net>. Acesso em 26/05/2013

Piadas para rachar o bico

Questão 09
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Redação

Asala de brinquedo era pequena. Pra falar a verdade, continua sendo. Quando todo mundo ficava quietinho, dava
para ouvir os meninos e ainda mais as meninas falando na sala ao lado, maior, cheia de mesas e cadeiras, onde,
quase todos os dias, eles vinham estudar. Estudar.Aprender. Brincar. Falar. Falar. Falar...

Apontuação usada no final do trecho “Falar. Falar. Falar...” indica que as crianças:

A) gostam de estudar.
B) aprendem falando.
C) brincam demais.
D) falam muito.

BRAZ, Júlio Emílio. . 2. ed. São Paulo: Moderna, 2002, p.6.Felicidade não tem cor

Questão 10

MATEMÁTICA

No início do dia, em um supermercado havia 2.876 latas de óleo. No final do dia, ainda havia 1.938 latas de óleo.
Quantas latas de óleo foram vendidas nesse dia?

A) 938
B) 1.142
C) 1.948
D) 4.814

Questão 11

Fábio tem uma padaria que, por semana, fabrica 651 pães.
Quantos pães a padaria de Fábio fabrica por dia?

A) 83
B) 93
C) 813
D) 4.557

Questão 12

Carlos queria saber o comprimento de sua sala de aula. Usou como unidade de medida, seu próprio pé. Sabendo
que ele andou de um lado ao outro da sala o equivalente a 25 pés, e que a medida de seu pé é de 24 cm, qual é o
comprimento da sala, em centímetros?

A) 49
B) 168
C) 600
D) 1.500

Questão 13

Paulo irá ao cinema assistir a um filme que tem duração de 96 minutos. Quanto tempo Paulo ficará assistindo ao
filme?

A) 1h 06min
B) 1h 16min
C) 1h 26min
D) 1h 36min

Questão 14
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Questão 15

Carolina e Bia foram almoçar e pediram uma única refeição para dividir entre elas, mais um refrigerante para
Carolina e um mate para Bia. Sabendo que a refeição custou R$ 17,00, o refrigerante R$ 3,50 e o mate R$ 2,50, o
valor total da conta será:

A) R$ 11,00
B) R$ 14,50
C) R$ 22,00
D) R$ 23,00

Questão 16

Em uma cidade há duas bibliotecas. Em 2012, a biblioteca A tinha 4.589 livros e a biblioteca B, 6.102 livros. Em
2013, cada uma das bibliotecas recebeu 509 novos livros.Agora, o total de livros das bibliotecasAe B é:

A) 10.689
B) 11.200
C) 11.709
D) 11.909

Questão 17

O gráfico abaixo representa a quantidade de caixas de frutas compradas por um supermercado.

De acordo com o gráfico, qual o total de caixas de frutas compradas?

A) 340
B) 350
C) 440
D) 450
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http://kidsalfabetizacao.blogspot.com.br/2010/03/colorir-bolo-com-fatia-desenhos-de.html

Para fazer um bolo, Sonia precisa de 1 kg de aipim.Ao tirar o pacote de aipim da geladeira, vê que ele tem apenas
425 gramas. De quantos gramas de aipim ela ainda precisa para fazer a receita?

A) 525
B) 575
C) 625
D) 685

Questão 18

Questão 19

Uma professora pesquisou a preferência musical de seus alunos e confeccionou um gráfico com o resultado da
pesquisa.

Qual seria a melhor representação, em forma de fração, para os alunos que gostam de Funk?

A) 1/2
B) 1/8
C) 1/4
D) 4/1

Lucas está economizando dinheiro para comprar um . Ele já tem R$ 220,00 e ainda precisa economizar
R$ 185,00. Qual o preço do que Lucas pretende comprar?

A) R$ 405,00
B) R$ 400,00
C) R$ 305,00
D) R$ 35,00

skate
skate

Questão 20

Sertanejo

Sertanejo
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Estilos Musicais


