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ALUNO (A):_____________________________________________ 
 

SÉRIE: 3º ANO      DATA: _______/______/_______ 

QUESTÃO 01 

Leia o texto abaixo. 
 

Amizade 

 

Amigos verdadeiros, são para sempre porque não importa a distância, no coração estarão 

sempre perto. Não importam as diferenças, no coração sempre terão um ponto de acordo. 

Não importam as brigas, no coração sempre haverá lugar para o perdão. Sempre haverá 

um ombro para recostar, bons conselhos para dar, mãos para ajudar. 

Nascimento, Alessandra. Disponível em: <http://pensador.uol.com.br/poesia_sobre_amizade_verdadeira/>. 

Acesso em: 11 fev. 2012.  

 
De acordo com esse texto, no coração tem lugar para: 

 
A) (  ) a distância. 

B) (  ) as diferenças. 

C) (  ) o perdão. 

D) (  ) os conselhos. 

 

QUESTÃO 02 

Leia os textos abaixo e responda.  
Texto 1 

 
Disponível em http://www.google.com.br/imgres?q=extin% 

                                                                     C3%A7%C3%A3o+da+arara+azul acesso 

  

Texto 2 
Arara Azul 

 
A Arara azul está em extinção porque ela está sendo perseguida pelos caçadores que as 

vendem e são empalhadas por colecionadores. O Brasil abriga 1/5 de todas as espécies 

de papagaios, periquitos, araras, maritacas, jandaias e outros. A arara azul  se destaca 

nesse cenário por ser o maior deles. Mas a espécie está ameaçada de extinção. A 

destruição do habitat onde ela se reproduz e a sua captura pelo comércio ilegal são os 

dois fatores que, combinados, a levaram ao risco de extinção.  
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Disponível em http://www.nte-jgs.rct-sc.br/~rodolpho/201/azul.html 
 
 

Os dois textos falam da  

A) captura da arara azul.  

B) preservação da arara azul.  

C) beleza da arara azul.  

D) extinção da arara azul. 

QUESTÃO 01 

Leia o texto abaixo. 
 

 

 
Esse texto ensina que 

A) a tartaruga é mais rápida que a lebre. 

B) lebre é mais esperta que a tartaruga. 

C) mesmo devagar, a tartaruga vai longe. 

D) quem é mais lento chega primeiro. 

 

QUESTÃO 02 

 
Fonte: http://www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/quadro-negro.html 

http://www.nte-jgs.rct-sc.br/~rodolpho/201/azul.html
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Quando lemos o quadro acima, entendemos que a turma 

 

(A) gosta muito de desenhar. 

(B) faz a organização do dia. 

(C) planeja uma excursão. 

(D) pratica um esporte. 
 
QUESTÃO 01 

Maria chegou a casa depois da escola e leu o seguinte bilhete de sua avó: 

 
 

Quando lemos o bilhete que a avó de Maria deixou para ela, entendemos que a avó 
pede à neta que 

(A) arrume a casa. 

(B) lembre-se de suas tarefas do dia. 

(C) faça compras na padaria. 

(D) lave a mochila da escola. 

 

QUESTÃO 02 

Leia este bilhete: 

 
 

Faça um x no quadradinho que mostra para quem Ricardo escreveu o bilhete. 
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A) (  ) avô 

B) (  ) crianças 

C) (  ) esposa 

D) (  ) pais 

 

QUESTÃO 01 

Leia o texto abaixo. 

 
       

 Disponível em: <http://migre.me/j4mh8>. Acesso em: 05 maio 2014.  
 

No primeiro quadrinho, a expressão “GRRR!” foi usada para indicar que a menina 
está  
 

A) (   ) assustada. 

B) (   ) com medo. 

C) (   ) com pressa. 

D) (   ) irritada. 

 

QUESTÃO 02 

Leia o texto abaixo e responda.  
Sapo-cururu 

Sapo-cururu  

Da beira do rio,  

Quando o sapo canta, ó maninha  

Diz que está com frio.  

A mulher do sapo  

Deve estar lá dentro,  

Fazendo rendinha, ó maninha  

Pro seu casamento.  

 

Cantiga do folclore brasileiro. Disponível em: www.qdivertido.com.br/vercantiga.php?codigo. Acesso em 30/04/12  
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O verso da cantiga que dá ideia de lugar é  

(A) “Quando o sapo canta,...”  

(B) “Diz que está com frio.”  

(C) “Deve estar lá dentro,...”  

(D) “Pro seu casamento.” 

QUESTÃO 01 

Leia o texto abaixo. 
 

Peteca 

 

Materiais Necessários 

 Um pedaço de couro (corte no tamanho de um quadrado); 

 Penas; 

 Barbante ou corda; 

 Areia; 

 Tesoura. 

 

Como Fazer 

 Passo 1 

Coloque a areia no pedaço de couro e faça que o mesmo se transforme num 

saquinho. 

 Passo 2 

Antes de fechar o saquinho de couro com a areia dentro você deverá colocar as 

penas na ponta. Fique atento para não deixar as penas muito soltas para que não 

caiam. 

 Passo 3 
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Em seguida amarre o saquinho de areia com as penas, usando para isso o 

barbante ou a corda. Amarre bem firme para garantir que as penas e nem a areia 

caiam. 

 Passo 4 

Para finalizar corte o que sobrou de excesso do couro. 

 

Esse texto serve para: 

 

A) (  ) Contar uma história 

B) (   ) Dar uma informação 

C) (   ) Ensinar a fazer um brinquedo 

D) (   ) Ensinar a preparar um doce 

 

 

QUESTÃO 01 

Leia o texto abaixo. 

PÉ DE LATA 
 

Materiais 

 2 latas de achocolatado ou outra parecida. 

 2 pedaços de barbante com aproximadamente. 

 1,20 m cada. 

 
Como fazer 

1. Faça dois furos no fundo da lata (pode usar um prego para fazer o furo), sendo um 

em cada lado para deixar espaço suficiente para colocar os pés. 
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2. Passe a corda ou barbante pelos furinhos e amarre as pontas na parte de dentro 

da lata. 

3. Coloque a tampa e decore com pedaços de plástico, adesivo ou tinta. 

Para brincar, suba com um pé em cada lata, segure o barbante e ande se 

equilibrando nas latas. 

Disponível em: < www.turminha.mpf.gov.br/.../pe-de-lata>  
 

Esse texto serve para 

A) (  ) contar uma história. 

B) (  ) dar uma informação. 

C) (  ) ensinar a fazer um brinquedo. 

D) (  )  ensinar a preparar um alimento. 

 
 

Vamos ler o texto para responder às perguntas 1, 2 e 3: 
 

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. 

 

QUESTÃO 01 
 

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 

 

QUESTÃO 02 

Qual palavra foi substituída no texto pela palavra ELE? 
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A) (   ) Menino 

B) (   ) Mãos 

C) (   ) Colegas 

D) (   ) Cascão 

 

QUESTÃO 03 
 

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. 
 

QUESTÃO 04 

 

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. 

 

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. 


