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D –––––––––––   QUESTÃO 01   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 
A CUTIA 

A cutia é um bicho pequeno. Ela recolhe 
mais alimento do que consegue comer. O 
restante das castanhas ela enterra para comer 
mais tarde e acaba se esquecendo de onde as 
enterrou. Por causa disso as sementes acabam 
brotando e se tornam outras árvores. 

QUEIROZ, Luis Roberto. Animais brasileiros. São Paulo. 

 
A cutia enterra as castanhas para 

A) comê-las mais tarde. 
B) esquecer sua comida. 
C) plantar novas árvores. 
D) recolher mais alimento. 

 
 

D –––––––––––   QUESTÃO 02   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 

 
http://.monica.com.br/comics/tirinhas/5362 . Acesso em 08 jun. 2002 

A menina fechou a boca do menino para ele não 
A) brincar. 
B) comer. 
C) gritar. 
D) sorrir. 

 

D –––––––––––   QUESTÃO 03   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 

 
SOUZA, Maurício de. Bidu. Rio de Janeiro: Globo, nº 23,1999. p.162 

 
O menino ficou chateado porque o cachorrinho 

A) estragou o jornal. 
B) não lhe deu o jornal. 
C) quis rasgar o jornal. 
D) amassou o jornal. 
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D –––––––––––   QUESTÃO 04   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 
O escorpião possui até doze olhos, mas isso 

não o impede de ter uma péssima visão! Ainda 
bem que não precisa muito dela por ser um 
animal noturno, que caça durante a noite e 
consegue sentir suas presas (aranhas, insetos), 
graças a pêlos muito sensíveis às vibrações. 

(Texto retirado da Enciclopédia Planeta Animal. Girassol Brasil 
edições ltda.) 

O assunto do texto é 
A) a extinção do escorpião. 
B) a visão do escorpião. 
C) o ferrão da aranha. 
D) o habitat dos insetos. 

D –––––––––––   QUESTÃO 05   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 
CAPUTO, Ruth Rozendo. Ciranda Cultural. p. 122. Adaptado. 

 
Nesse texto, o ponto de exclamação foi usado 
para indicar 

A) alegria. 
B) dúvida. 
C) surpresa. 
D) susto. 

 

D –––––––––––   QUESTÃO 06   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 
 
Esse texto é uma 

A) carta. 
B) história. 
C) notícia. 

D) piada. 

D –––––––––––   QUESTÃO 07   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 
MORAES, Vinícius de. A Arca de Noé: poemas infantis. São Paulo: 

Cia das Letras, p.36. 

O elefante estava correndo porque 
A) espetou o pé no espinho e sentia dor. 
B) estava com medo de um passarinho. 
C) estava procurando um bichinho perdido. 
D) ficou perdido e desconsolado. 
 
 
 

D –––––––––––   QUESTÃO 08   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 
PAES, José Paulo. Olha o bicho. São Paulo: Ática, 1989. 

 

No verso “A cigarra é só cantiga”, cantiga é o 
mesmo que 

A) alegria. 
B) comida. 
C) fadiga. 
D) música. 
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D –––––––––––   QUESTÃO 09   –––––––––– 

Leia o texto abaixo. 

 
CAMARGO, Milton. A zebra, a girafa e outros bichos. São Paulo: 

Ática, 1982. 
 

O Canguru comprou um carrinho porque queria 
A) carregar os brinquedos do filho. 
B) dar de presente de aniversário ao seu filho. 
C) fazer uma longa viagem com seu filho. 
D) carregar seu filho sem se cansar. 

 

D –––––––––––   QUESTÃO 10   –––––––––– 

Lendo texto abaixo, podemos concluir que: 
 

... quem adota hábitos de higiene está 
trabalhando pela saúde individual e coletiva, 
evitando assim, transtornos e gastos com 
consultas a especialistas da área de Saúde e 
medicamentos. 

 

a) Quem cuida da higiene é menos saudável. 
b) Quem se previne e zela pela higiene evita 

gastos com médicos e remédios. 
c) Quem investe na higiene pessoal jamais terá 

que ir ao médico. 
d) A higiene não é tão importante para a 

manutenção da saúde das pessoas. 


