
  



 

Questões 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
 
 
 

 
 
 

1- Leia o texto abaixo e responda à questão. 
 

Caipora 

É um Mito do Brasil que os índios já conheciam desde a época do descobrimento. Índios 
e Jesuítas o chamavam de Caiçara, o protetor da caça e das matas. 

Seus pés voltados para trás servem para despistar os caçadores, deixando-os sempre a 
seguir rastros falsos. Quem o vê, perde totalmente o rumo, e não sabe achar o caminho de volta. 
É impossível capturá-lo. Para atrair suas vítimas, ele, às vezes, chama as pessoas com gritos que 
imitam a voz humana. É também chamado de pai ou Mãe-do-mato, Curupira e Caapora. Para os 
índios Guaranis, ele é o Demônio da Floresta. Às vezes é visto montando um porco do mato. 

Disponível em: http://www.arteducação.pro.br 

 

De acordo com esse texto, os pés voltados para trás da Caipora servem para 

A) Atrair suas vítimas. 

B) Despistar caçadores. 

C) Montar um porco do mato. 

D) Proteger as matas. 

 

EIXO 01- PROCEDIMENTOS DE LEITURA 
 

D13 - Localizar informação explícita em textos. 



  

2- Leia o texto abaixo. 

Quanto pesa a sua mochila? 

Ana Holanda 

Você já parou para pensar quanto pesa a sua mochila? Então, aproveite e pare em uma 
farmácia do caminho para pesá-la. O material escolar que todos têm de levar para a escola 
diariamente muitas vezes supera os cinco quilos. 

Pode ser pouco para um adulto, mas certamente mais do que muitas crianças poderiam 
carregar sem comprometer sua coluna. 

Agora, imagine todo esse peso colocado em cima de suas costas. Ruim, né? 

E isso sem falar que você provavelmente costuma levar todo o peso da mochila em um 
ombro só, o que pode ser mais prejudicial. A melhor forma de carregar a mochila é bem apoiada 
nas costas e presa nos dois ombros, pelas alças. 

(Revista Zá, ano 1, n. 1, julho 1996, p. 24.) 

O texto alerta ao leitor que 

A) O peso do material escolar pode comprometer a coluna. 

B) Todo o peso da mochila deve ser carregado em um ombro só. 

C) Toda criança é capaz de transportar peso superior a cinco quilos. 

D) O uso de mochila garante uma qualidade de vida elevada no futuro. 

 
 

 
EIXO 2.  IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E/OU DO 

ENUNCIADOR NA COMPREENSÃO DO TEXTO 
D22 - Identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. 



  

3- Leia o texto abaixo.   
                                                           

                                                         A borracha  

Você sabia que antigamente se usava a borracha natural para fazer pneus? Você sabe o que 
é a borracha natural?  

A borracha natural é um material elástico. Isto quer dizer se apertarmos, dobrarmos, 
esticarmos, ela sempre volta à sua forma natural. Além disso, é um material muito resistente, 
não se rompe facilmente.  

Por estas qualidades, a borracha natural era ideal para fabricação de pneus. A borracha 
natural é fabricada a partir de uma substância chamada látex. O látex é um líquido branco que 
sai do tronco de uma árvore chamada Hevea brasiliensis. Para extraí-lo se faz um corte no tronco 
e se coloca uma vasilha que cai de gota em gota.  

A principal região produtora da borracha natural da atualidade é a Malásia, no continente 
asiático.  

A borracha natural era utilizada para fabricar os pneus dos primeiros automóveis, hoje é 
utilizada para fabricar alguns tipos de solas de sapatos, chupetas e bicos de mamadeiras, luvas 
cirúrgicas entre vários outros usos. É muito útil. 

 
A finalidade desse texto é: 
 

A) Fazer uma propaganda. 
B) Informa ao leitor. 
C) Noticiar um acontecimento. 
D) Vender um produto. 

 
 
 
 
 
 
 

EIXO 4. COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO TEXTO 
D25 - Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos 
coesivos que contribuem para a sua continuidade. 



 

4- Leia o texto abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse texto, no trecho “...pode retirá-lo da água são e salvo.”, o termo destacado refere-se  

A) À embarcação.  

B) Ao garoto.  

C) Ao golfinho.  

D) Ao pai do garoto. 

 
 
 
 
 
 

Disponível em::https://www.acessaber.com.br/atividades/.Acesso em: 29 ago. 2019 

Golfinho salva-vidas  
Parece estranho, mas é real. Na Itália, um garoto de 14 anos foi salvo por um golfinho 
quando caiu de um barco no sul do país. Com a ajuda de seu focinho, Filipo, como o 
dócil animal foi batizado, levou o menino, que não sabia nadar, até a embarcação de 
onde caiu. Então, o pai do garoto pôde retirá-lo da água são e salvo. Realmente, o 
mundo animal é surpreendente! 



  

GABARITO: 
 

Questão Eixo Descritor Alternativa correta 

01 01 D13 B 

02 01 D13 A 

03 02 D22 B 

04 03 D25 B 

 



 

Questões 
MATEMÁTICA 

 
 
 
 
 
 
 

01- Veja o número abaixo.  
 

1 874 

 
Nesse ingresso, o algarismo que ocupa a posição das dezenas é  

A) 1.  

B) 4.  

C) 7.  

D) 8.  

 
 

02- Veja a conta abaixo.  
 

1 372 + 275 

 
Qual é o resultado dessa operação?  

A) 1 647.  

B) 1 467.  

C) 1 097.  

D) 648.  
 

EIXO I. INTERAGINDO COM NÚMEROS E FUNÇÕES 
D1 - Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. 
D2 - Utilizar procedimentos de cálculo para obtenção de resultados na resolução de 
adição e/ou subtração envolvendo números naturais. 



 

 

 

03 - Observe abaixo o desenho de um bloco retangular. 

 

 Esse bloco tem quantas faces?  

A) 6. 

B) 8.  

C) 10. 

D) 12. 

 

04 - Veja as figuras geométricas abaixo.  

 

Qual dessas figuras geométricas apresenta um hexágono?  
 

EIXO II. CONVIVENDO COM A GEOMETRIA  
D46 - Identificar o número de faces, arestas e vértices de figuras geométricas 
tridimensionais representadas por desenhos. 
D47 - Identificar e classificar figuras planas: quadrado, retângulo e triângulo 
destacando algumas de suas características (número de lados e tipo de ângulos). 



  

 

A) Figura 1. 

B) Figura 2.  

C) Figura 3.  

D) Figura 4. 
 
 
 
 
 
 
 

05- Uma mamadeira tem capacidade para 250 ml de leite.   

 

 
Com 4 l de leite, quantas mamadeiras iguais a essa, poderão ser enchidas?  

A) 4.  

B) 6.  

C) 8.  

D) 16.  
 
 
 
 

EIXO III. VIVENCIANDO AS MEDIDAS 
D59 - Resolver problema utilizando unidades de medidas padronizadas como: 
km/m/cm/mm, kg/g/mg, L/mL. 

EIXO IV. TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 
D73 - Ler informações apresentadas em tabela.  

 



 

06 - O gráfico abaixo mostra a preferência dos estudantes sobre alguns times de futebol do 
Brasil. 

 

Qual o time de futebol que tem a preferência dos estudantes? 

 A) Corinthians.  

 B) Flamengo. 

 C) São Paulo. 

 D) Vasco da Gama. 
 



  

 
GABARITO: 
 

Questão Eixo Descritor Alternativa correta 

01   01 D1 C 

02 01 D2 A 

03 02 D46 A 

04 02 D47 A 

05 03 D59 D 
 

06 04 D73 B 

 


