1. Marque a alternativa onde está escrito o nome da
figura abaixo:
A) escolhedor
B) escorredor
C) escorregador
D) escovador
-----------------------------------------------------------------2. Veja a figura abaixo.

Qual é a frase que conta o que acontece na figura?
A) A bruxa pegou a vassoura.
B) A bruxa segura uma varinha.
C) A estrela está no céu.
D) A estrela está no chapéu.
-----------------------------------------------------------------3. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda:
Que bicho será?
Na
floresta,
uma
grande
festa
vai
começar...Quer saber como será? A história vai lhe
contar...
[...]
O tico-tico vai espalhar os convites , mas...
atenção!
É um baile de fantasias.
Não entra quem não se fantasiar.
Veio o sapo fantasiado de gato;
O gato de pato; o pato de sapo.
Tudo enfeitado! Tudo arrumado!
Só falta a festa começar.
Todos podem começar a dançar.
Mais convidados acabam de chegar.
Veio o bode de coelho;
O coelho de jabuti; o jabuti de borboleta.
[...]
O pato foi fantasiado de

(A) gato
(B) bode
(C) coelho
(D) sapo
-------------------------------------------------------------4. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda:
Você sabia?
O Mico Leão Dourado é um primata brasileiro que
possui pelagem cor de fogo e uma juba em torno da
cabeça, o que deu origem ao seu nome. Ele se
alimenta de frutas, insetos, ovos, pequenos
pássaros e lagartos. O habitat deste animal no Brasil
é a região montanhosa do sudoeste do Rio de
Janeiro.
O mico leão está ameaçado de extinção devido às
capturas ilegais para a venda a comerciantes
inescrupulosos e ao intenso desmatamento no seu
habitat.
O Mico Leão Dourado está em extinção, atualmente,
porque tem ocorrido
(A) desaparecimento de seus alimentos básicos.
(B) modificações no clima do Rio de Janeiro.
(C) desmatamento em seu habitat.
(D) alteração em sua pelagem.
-------------------------------------------------------------5. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda
Vendo uma boneca usada
Boneca de pano, com vestido em tecido xadrez,
cabelos de lã azul. Precisa saber fazer vestidos e
usar a imaginação, pois a boneca gosta de ir a
desfiles de moda e viajar.
Quem se interessar pode enviar e-mail para
amulhereaflor@hotmail.com.
De acordo com o texto, o que está sendo vendido?
A) uma boneca.
B) um vestido.
C) um tecido xadrez.
D) um novelo de lã azul.

-------------------------------------------------------------6. Observe a cena abaixo.
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Qual é a frase que conta o que está acontecendo
nessa cena?
A) O barco do menino está caindo na cachoeira.
B) O barco velho e furado está afundando.
C) O menino chegou em casa e foi logo estudar.
D) O menino está pescando de barco no rio.
-------------------------------------------------------------7. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda

Na cena acima, a famosa personagem Emília está
de bruços e desenhando. A expressão de seu rosto
revela que ela
(A) levou um susto.
(B) reconheceu um amigo.
(C) ficou cansada.
(D) quis se levantar.

-------------------------------------------------------------10. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda

Essa história acontece
A) à noite.
B) à tarde.
C) ao meio-dia.
D) de manhã.
-------------------------------------------------------------8. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda

A) à noite.
B) ao meio-dia.
C) à tarde.
D) de manhã.

Na cena acima, quando a personagem diz: “Hoje
enfiei o pé na jaca!”, ela quer dizer que
(A) comeu muita jaca.
(B) adorou comer frutas
(C) adorou comer escondido.
(D) comeu muito.

-------------------------------------------------------------11. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda

-------------------------------------------------------------9. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda
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Para divulgar um “Programa de alegria e saúde” o
cartaz apresenta que, para manter a saúde é preciso
(A) usar enfeites em toda a casa.
(B) cozinhar com água filtrada.
(C) manter tudo sempre muito limpo e lavado.
(D) consumir verduras frescas na refeição.

-------------------------------------------------------------12. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda

Quando o menino disse “você pode queblar esse
galho pla mim”, ele queria que a menina:
A) empurrasse o balanço para ele.
B) quebrasse o galho da árvore.
C) segurasse o balanço para ele descer.
D) saísse da frente para ele balançar.

-------------------------------------------------------------13. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda

Esse texto ensina que
a) a tartaruga é mais rápida que a lebre.
b) a lebre é mais esperta que a tartaruga.
c) mesmo devagar, a tartaruga vai longe.
d) quem é mais lento chega primeiro.

--------------------------------------------------------------
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14. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda
Tanta tinta
Ah! menina tonta,
toda suja de tinta
mal o sol desponta!
(Sentou-se na ponte,
muito desatenta ...
E agora se espanta:
Quem é que a ponte pinta
com tanta tinta?...)
A ponte aponta
e se desaponta.
A tontinha tenta
limpar a tinta,
ponto por ponto
e pinta por pinta...
Ah! a menina tonta!
Não viu a tinta da ponte!
A ideia central do poema “Tanta tinta” é contar como
(A) a menina ficou toda suja de tinta.
(B) a menina tem uma pinta.
(C) a ponte deve ser limpa.
(D) a menina pintou a ponte.

16. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda
O ESCORPIÃO
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.
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.

-------------------------------------------------------------17. Leia o texto abaixo e responda

-------------------------------------------------------------15. Leia o texto abaixo e, a seguir, responda

Risque a alternativa que mostra a IDÉIA que o texto
defende.
A) Os feridos não devem ser socorridos fora de um
hospital.
B) Primeiros socorros não são tarefa de adultos.
C) Quem presta os primeiros socorros são os
médicos.
D) Crianças podem prestar primeiros socorros.

Este texto é
(A) um classificado de venda de bonecas.
(B) uma receita de bolo de aniversário.
(C) uma carta para a amiga.
(D) um convite de aniversário.

-------------------------------------------------------------18. Leia o texto abaixo.

--------------------------------------------------------------
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A finalidade desse texto é
A) convidar para uma feijoada.
B) divulgar uma feijoada.
C) ensinar a fazer uma feijoada.
D) informar sobre a origem da feijoada.

O texto é:
A) um bilhete.
B) uma capa de revista
C) um convite.
D) um panfleto.

-------------------------------------------------------------19. Leia o texto abaixo

21. Leia o texto abaixo
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.
A finalidade do texto é:
A ) As formas de se prevenir da gripe.
B) Aumentar os casos de gripe suína no mundo.
C) A importância da higiene coletiva.
D) A relação que há entre a gripe suína e a higiene.
22. Leia o texto abaixo

Esse texto serve para
A) anunciar produtos.
B) ensinar como fazer uma comida.
C) informar a composição de um alimento.
D) vender ingredientes.

-------------------------------------------------------------20. Leia o texto abaixo
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24. Leia o texto abaixo
O veado e a moita
Perseguido pelos caçadores, um pobre veado
escondeu-se bem quietinho dentro da cerrada moita.
O abrigo era tão seguro que nem os cães o
viram. E o veado salvou-se.
Mas, ingrato e imprudente, passado o perigo,
esqueceu o benefício e pastou a benfeitora.
Comeu toda a folhagem.
Fez e pagou.
Dias depois, voltaram os caçadores. O veado
correu à procura da moita, mas a pobre moita, sem
folhas, não pôde escondê-lo e o triste animalzinho
acabou estraçalhado pelos dentes dos cães
impiedosos.

No verso “Ela é teimosa e desobediente”, a palavra
destacada refere-se à:
A)aranha.
B) chuva.
C) parede.
D) subida.

O grande problema dessa história acontece porque
o veado
A) correu para a moita.
B) escondeu-se na moita.
C) foi salvo pela moita.
D) pastou a moita.

23. Leia o texto abaixo

Você é inteligente!

João e Maria
Quando João e Maria chegaram mais perto da
casinha, perceberam que ela era feita de pão-de-ló,
de doces e de açúcar. Quando deram suas primeiras
mordidas, ouviram uma voz que vinha lá de dentro
da casinha:
– Ouço um barulhinho engraçado. Quem está
comendo o meu telhado?
As crianças, que não conseguiam parar de
comer tamanha era sua fome, responderam:
– É o vento, leve e ligeiro que sopra no seu
terreiro.
E continuaram o seu banquete. Mas ele durou
pouco: logo saiu de dentro da casinha uma bruxa!
João e Maria levaram um susto daqueles e pararam
de comer imediatamente, derrubando os doces no
chão.
Na frase “Mas ele durou pouco”, a palavra “ele”
refere-se a
A) banquete.
B) susto.
C) telhado.
D) vento.
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