
AULÃO
Português



Questão 1
Ouça o texto:
A água é um componente fundamental, tanto para o meio ambiente como para
os seres vivos, mas, apesar disso, a poluição está afetando muito lagos, rios,
mares e oceanos, prejudicando drasticamente muitas regiões do planeta.
Os principais fatores que causam a poluição das águas são:
• Eliminação dejetos industriais:
 Insumos agrícolas: nas atividades agrícolas são usados diversos agrotóxicos e

fertilizantes, que, sem controle, contaminam os mananciais.
• Esgoto doméstico:
• Extrativismo e transporte de petróleo:



Qual o assunto do texto:

A. Poluição das água.
B. Tipos de poluição do solo.
C. Soluções para acabar com a poluição.
D. Tratamento da água.



Questão 2
Leia o texto:

Você sabia que existe um dia dedicado à Amazônia? É o dia 5
de setembro. A Amazônia é a maior floresta tropical do
planeta.
Ela ocupa um território muito extenso e tem uma variedade
de animais, plantas e rios tão grande que ajuda a controlar o
clima na terra. Lá estão 50% de todas as espécies do
planeta!



O assunto do texto é:

A. AS ESPÉCIES DE SERES HUMANOS
B. AS FLORESTAS DO BRASIL
C. A FLORESTA AMAZÔNIA
D. O CLIMA DO BRASIL



QUESTÃO 3
5 dicas para evitar acidentes de trânsito com crianças

1 – Use sempre a cadeirinha.
2 – Escolha o dispositivo correto para cada criança e siga o manual de instrução.
3 – Ensine as crianças sobre as regras de segurança no trânsito e dê o exemplo.
4 – Para andar de bicicleta, use sempre o capacete.
5 – Crianças na rua? Atenção redobrada!



QUAL O GÊNERO TEXTUAL ?

A. CARTA
B. CARTAZ
C. BILHETE
D. DICAS



QUESTÃO 4

INGREDIENTES

•2 OVOS
•1 xícara (chá) de AÇÚCAR
•2 colheres (sopa) de MANTEIGA em temperatura 
ambiente
•1 colher (sobremesa) de ESSÊNCIA DE BAUNILHA
•2 xícaras de FARINHA DE TRIGO
•1 xícara de LEITE
•2 colheres (chá) de FERMENTO QUÍMICO EM PÓ
•FORMAS DE CUPCAKE
•FORMINHAS DE PAPEL PARA CUPCAKE

MODO DE PREPARO

1.Peneire a farinha de trigo com o fermento e
reserve.
2.Bata os ovos com o açúcar até formar um creme
fofo e mais claro (pode bater na mão mesmo).
3.Acrescente a manteiga e bata bem até misturar.
Diminua a velocidade e adicione a essência de
baunilha e o leite intercalado com a farinha de
trigo. Bata até misturar.
4.Preencha as forminhas, deixando mais ou
menos 1 dedo de espaço para que cresçam ao
assar.
5.Leve ao forno pré aquecido a 180ºC por
aproximadamente 30 minutos, ou até que os
bolinhos estejam dourados, mas para garantir,
faça o teste do palito.
6.Deixe esfriar e faça um corte em círculo no
centro do bolinho, retirando o miolo para que
possa acrescentar o recheio. Não retire todo o
fundo para que não vaze recheio.



ESTE TEXTO SERVE PARA

A. DAR UM RECADO
B. INFORMAR SOBRE UM ALIMENTO
C. ENSINAR A PREPARAR UM ALIMENTO
D. DIVERTIR



QUESTÃO 5



DE ACORDO COM O TEXTO:

A. PITI TROUXE A VOVÓ PARA BRINCAR.
B. PITI NÃO SABE COMO É O JOGO.
C. ELES QUERIAM APRENDER A JOGAR COM A VOVÓ.
D. A VOVÓ BRIGOU COM ELES.



QUESTÃO 6 Festa no brejo
Carlos Drummond de Andrade

A saparia desesperada
coaxa coaxa coaxa.

O brejo vibra que nem caixa
de guerra. Os sapos estão danados.

A lua gorda apareceu
e clareou o brejo todo.
Até à lua sobe o coro

da saparia desesperada.

A saparia toda de Minas
coaxa no brejo humilde.
Hoje tem festa no brejo!



O QUE CLAREOU O BREJO?

A. A SAPARIA
B. A LUA
C. A CAIXA
D. A FESTA



QUESTÃO 7
O Menino e a Árvore - Texto de S. Silvestrin

Era uma vez uma árvore que amava um menino.
E todos os dias o menino vinha, juntava suas folhas e com elas fazia
coroas de rei;

Com elas brincava de rei da floresta. Subia em seu grosso
tronco, balançava-se em seus galhos, comia suas maçãs. Brincavam de
esconder.

Quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra
fresquinha. O menino amava a árvore profundamente.
E a árvore era feliz.



A árvore do texto é:

A. BANANEIRA
B. CAJUEIRO
C. LARANJEIRA
D. MACIEIRA



QUESTÃO 8
O QUE AS CRIANÇAS ESTÃO FAZENDO?

A. AS CRIANÇAS BEBEM LEITE.
B. AS CRIANÇAS PREPARAM O LEITE.
C. O LEITE ESTÁ FERVENDO.
D. AS CRIANÇAM ADOÇAM O LEITE.



QUESTÃO 9

MARQUE A PALAVRA QUE RIMA COM ESSA FIGURA:

A. MEL
B. TELHA
C. PALHA
D. TESOURO



QUESTÃO 10

A PALAVRA QUE TERMINA A FRASE É:

A. CHÃO
B. DURANTE
C. TRIGO
D. COLHEITA

Durante a colheita, um grão de trigo caiu no chão.



QUESTÃO 11

A QUANTIDADE DE LETRAS DA PALAVRA É?

A. 4 B. 2 C. 8 D. 3



QUESTÃO 12

A. C. 

B.  D. 

QUAL DESSA IMAGEM TEM A MESMA SILABA MEDIANA?



QUESTÃO 13
QUAL A PALAVRA QUE TEM A SILABA FINAL IGUAL A DA FIGURA?

A. PATO
B. LAÇO
C. MOLHADA
D. OSSO



QUESTÃO 14

O Cascão dormiu fora de casa porque

A. Ele não sabe ler.                                             
B. Estava com sono. 
C. Desobedeceu a mãe dele.                          
D. Não quis limpar os pés.



QUESTÃO 15

O GÊNERO DO TEXTO É:

A. PARLENDA
B. ADIVINHA
C. TRAVA-LÍNGUA
D. POEMA



Questão 16

Baseado no conto da Bela Adormecida,
o filme conta a história de Malévola
(Angelina Jolie), a protetora do reino dos
Moors. Desde pequena, esta garota com
chifres e asas mantém a paz entre dois
reinos diferentes, até se apaixonar pelo
garoto Stefan (Sharlto Copley). Os dois
iniciam um romance, mas Stefan tem a
ambição de se tornar líder do reino
vizinho, e abandona Malévola para
conquistar seus planos. A garota torna-
se uma mulher vingativa e amarga, que
decide amaldiçoar a filha recém-nascida
de Stefan, Aurora (Elle Fanning). Aos
poucos, no entanto, Malévola começa a
desenvolver sentimentos de amizade em
relação à jovem e pura Aurora.

QUAL A FINALIDADE DO TEXTO?

A. ORGANIZAR E SELECIONAR
B. RELATAR UM BREVE RESUMO DO FILME.
C. VENDER UM DVD
D. DAR OPINIÃO SOBRE UM LIVRO



QUESTÃO 17
Atirei o Pau no Gato

Atirei o pau no gato, tô
Mas o gato, tô

Não morreu, reu, reu
Dona Chica, cá cá
Admirou-se, se se

Do berrô, do berrô, que o gato 
deu, Miau!

Esse texto é

A. Cantiga de roda
B. Quadrinha
C. Diário
D. Parlenda



Questão 18
A onça doente

Monteiro Lobato

A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama seriamente enferma. E como não 
pudesse caçar, padecia fome das negras.

Em tais apuros imaginou um plano.

– Comadre irara – disse ela – corra o mundo e diga à bicharia que estou à morte e exijo que 
venham visitar-me.

A irara partiu, deu o recado e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça.

Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, vem o porco do mato.

Veio também o jabuti.

Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na poeira 
só rastos entrantes, não viu nenhum rastro sainte. E desconfiou:

– Hum!… Parece que nesta casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa 
querida onça doente, é ir rezar por ela…

E foi o único que se salvou.



Por que o jabuti não visitou a onça?

A. PORQUE PERCEBEU QUE OS OUTROS ANIMAIS NÃO SAIAM DA CASA.
B. PORQUE A ONÇA MORREU.
C. PORQUE A ONÇA SALVOU OS ANIMAIS.
D. PORQUE QUERIA REZAR.



QUESTÃO 19
O LEÃO E O MOSQUITO

La Fontaine
Uma vez, um mosquito declarou guerra ao leão

dizendo-lhe que pouco se importava com seu título de
rei. Dito isto, começou a picá-lo por todos os lados,
tornando-o furioso, não lhe dando trégua, até que o leão
caiu esgotado. O inseto, então, se retirou cheio de
orgulho, mas, enquanto ia anunciar a todos os demais
bichos sua vitória, caiu na traiçoeira teia de uma
aranha e lá ficou preso.

MORAL DA HISTÓRIA
As vitórias nem sempre são duradouras. Por isso não se
deve contar vantagem antes do tempo.



QUAL A FINALIDADE DO TEXTO?

A. INFORMAR SOBRE O REINO ANIMAL.
B. MOSTRAR O QUE FAZ UM MOSQUITO.
C. DAR UM ENSINAMENTO.
D. ALERTAR SOBRE A DENGUE.



QUESTÃO 20
Purê de mandioca

Ingredientes

 1 kg de mandioca (amassada em moedor de batata depois de cozida)
 1 caixa de creme de leite
 1 colher de sopa de manteiga ou margarina
 1 copo de leite (não muito cheio)
 Sal a gosto

Modo de fazer

 Em uma panela, colocar a manteiga, o sal, a mandioca e o leite
 Depois de bem misturado colocar o creme de leite.



Qual o último ingrediente a ser colocado?

A. MANDIOCA
B. CREME DE LEITE
C. SAL
D. LEITE



QUESTÃO 21
Leia a palavra:

QUANTOS PEDAÇOS (SÍLABAS) TEM ESSA PALAVRA?

A. 9 B. 4 C. 5 D. 8



QUESTÃO 22
LEIA A PALAVRA: 

Travesseiro

QUAL A SÍLABA CANÔNICA DESSA PALAVRA?

A. TRA B. VES C. SEI D. RO



QUESTÃO 23

A RAPOSA E AS UVAS
Em certa ocasião, uma raposa que estava sem comer há dias, e por isso, encontrava-se morta de fome, 
andava por um pomar quando avistou um belo cacho de uvas.
As uvas negras estavam muito viçosas, e mais do que isso, estavam maduras e prontas para serem 
apreciadas. Percebendo que estava sozinha e que o caminho estava livre, aprontou-se para colher 
aqueles frutos.
Mesmo com todas as limitações, não poupou esforços ao tentar pegá-las, e por isso, empregou todos os 
seus conhecimentos e habilidades. Ainda que elas estivessem fora de seu alcance, não cessou as 
tentativas até que tivesse experimentado todas as possibilidades.
Depois de tantas investidas fracassadas, além de faminta, agora ela estava exausta e desapontada. Sendo 
assim, suspirando, deu de ombros, finalmente dando-se por vencida.
Deu meia volta e foi embora. Desolada por conta das tentativas mal sucedidas, a raposa tentou consolar 
a si mesma dizendo:
“Na verdade, olhando com mais atenção, consigo perceber que todas as uvas estão estragadas, e não 
maduras, como elas aparentavam quando as vi pela primeira vez.”

Moral da história: Quem desdenha quer comprar.



ESSE TEXTO É:

A. UMA FÁBULA
B. UMA CURIOSIDADE
C. UM ANÚNCIO
D. UMA CARTA



QUESTÃO 24

Observe o cartão
postal:



NO CARTÃO POSTAL O REMETENTE
A. Expressa suas impressões sobre o lugar onde 
está, envia uma mensagem curta a familiares ou 
amigos.
B. Registra o que aconteceu de importante, 
desabafa e revela segredos no seu dia.
C. Deixa um recado.
D. Convida alguém para um evento.



QUESTÃO 25
A andorinha levantou voo e
atravessou a floresta, o mar
e as altas montanhas
cobertas de neve.

QUANTAS PALAVRAS TEM 
NESSA FRASE?

A. 13
B. 10
C. 17
D. 18



Bom 
desempenho!
Professora: Edna Souza 
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