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Escola: ___________________________ 

Prof. ______________________________ 

Nome: ____________________________ 

  

 

 

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

Leia o texto e marque a opção correta: 
Uma pessoa sem asseio e que não adota 

hábitos de higiene acaba sendo ignorada, evitada 
e, por vezes, até perseguida por outros de seu 
grupo social. Quem não conhece o Cascão, 
personagem das estórias em quadrinhos criadas 
por Maurício de Sousa? Cascão é um menino 
muito sujo, que não gosta nem um pouco de 
água, não toma banho e nem lava suas mãos. 
 Esse texto é um: 

a) Bilhete 
b) Carta 
c) Poesia 
d) Artigo 

 
 

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

Ainda sobre o texto, podemos afirmar que ele nos 
transmite a seguinte ideia: 

(A) Uma pessoa asseada é sempre ignorada 
por seu grupo social. 

(B) O indivíduo com asseio fica mais vulnerável 
a contaminação de doenças. 

(C) Uma pessoa que não preza por sua higiene 
pode ser ignorada pela sociedade. 

(D) Cascão é um personagem fictício, cuja 
principal característica é seu gosto por 
banhos. 

 

 

 

 

Leia o texto abaixo e responda as questões 3 e 4: 

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

O proprietário do negócio sabe que os 
clientes gostam de ser bem tratados e de 
pessoas que prezam por uma boa imagem 
pessoal. 
No texto, a palavra PREZAM, significa: 

a) Amistoso 
b) Cuidadoso 
c) Curioso 
d) Carinhoso 
 
 

D –––––––––   QUESTÃO 04   –––––––––– 

Marque a opção que contenha as preferências 
dos clientes citados no texto: 

a) Gostam de ser bem tratados e por pessoas 
que se cuidam. 

b) Preferem ser bem tratados por pessoas sem 
asseio. 

c) Prezam pelo bom atendimento e pelo menor 
preço. 

d) Gostam de preço, independente do 
atendimento e da imagem do atendende. 

 

 

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

Leia o fragmento abaixo e responda a pergunta: 
Em suas estórias, Cascão está 

constantemente evitando a proximidade com a 
água e acaba sendo vítima de perseguições e 
armadilhas arquitetadas por seus colegas, os 
quais procuram, incansavelmente, dar-lhe um 
banho. 
A expressão OS QUAIS é utilizada no texto para 
retomar qual termo? 

a) Estórias 
b) Cascão 
c) Armadilhas 
d) Colegas 

 
 
Vamos ler o texto para responder às 
perguntas 6, 7 e 8: 
 

Cascão é um menino muito sujo, que não 
gosta nem um pouco de água, não toma banho e 
nem lava suas mãos. Ele, inclusive, se quer é 
tratado por seu nome pelos seus colegas nas 
estórias em quadrinhos, é sempre chamado por 
seu apelido, devido à sua falta de higiene e 
asseio pessoal. 
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D –––––––––   QUESTÃO 06   –––––––––– 

Como Cascão é tratado por seus colegas nas 
estórias em quadrinhos? 

a) Pelo seu nome 
b) Com respeito 
c) Pelo seu apelido 
d) Com cordialidade 
 
 

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

Qual palavra foi substituída no texto pela palavra 
ELE? 

a) Menino 
b) Mãos 
c) Colegas 
d) Cascão 

 

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

Cascão é sempre chamado em suas estórias por 
seu apelido porque: 

a) Não gosta de usar desodorante. 
b) Não lava suas mãos. 
c) Não tem higiene pessoal. 
d) Tem cascas em todo o seu corpo. 
 
 

Lavar as mãos com sabão, secá-las com 
papel descartável, cobrir a boca e o nariz com 
papel descartável são medidas simples de 
higienização, que cada pessoa pode fazer para 
evitar ou minimizar o contágio pelo vírus da gripe 
e contribuir com a saúde individual e coletiva. 
 

D –––––––––   QUESTÃO 09   –––––––––– 

Leia o texto acima e marque a opção correta. 
O texto fala sobre: 

a) A relação que há entre a gripe suína e a 
higiene. 
b) A redução dos casos de gripe suína no 
mundo. 
c) A importância da higiene coletiva. 
d) As formas de se prevenir da gripe. 

 

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

O texto abaixo trata sobre: 
Atualmente vivemos em um contexto de 

pandemia do vírus Influenza A H1N1 (gripe 
suína), cuja proliferação está relacionada 
diretamente aos hábitos de higiene, ou à falta 
deles. 

 
a) A relação que há entre a gripe suína e a 

higiene. 

b) O aumento dos casos de gripe suína no 
mundo. 

c) A importância da higiene coletiva. 
d) As formas de se prevenir da gripe. 

 
 
Leia o texto abaixo e responda a questão 11: 

D –––––––––   QUESTÃO 11   –––––––––– 

Vamos imaginar uma jovem que irá fazer uma 
entrevista para conseguir seu primeiro emprego. 
Ele se apresenta ao seu 
entrevistador/empregador com os cabelos 
despenteados, com mau hálito e mau cheiro. 

Agora imagine qual será a reação do 
entrevistador. Será que ele oferecerá a vaga de 
emprego para aquele candidato que não tem 
nenhum asseio com seu próprio corpo? 

 
Agora dê a sua opinião respondendo a pergunta 
“Será que ele oferecerá a vaga de emprego para 
aquele candidato que não tem nenhum asseio 
com seu próprio corpo?”. Explique porque. 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

D –––––––––   QUESTÃO 12   –––––––––– 

Leia o fragmento abaixo e marque a opção 
correta. 

... o diálogo e o repasse de informações 
adequadas são muito importantes para a 
formação das crianças e para a conscientização 
de que todos nós devemos cultivar hábitos de 
higiene diariamente, como forma de nos 
prevenirmos de diversas doenças... 
 
O texto fala sobre: 

 
a) Os hábitos de higiene que devem ser 

adotados por todas as pessoas. 
b) As formas de prevenção das doenças. 
c) A importância do repasse de informações 

para a formação das pessoas. 
d) A formação e a conscientização das 

crianças. 


