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QUESTÃO 01  

Leia o texto abaixo. 

 
 

O passageiro vai iniciar a viagem 

(A) à noite. 

(B) à tarde. 

(C) de madrugada. 

(D) pela manhã. 

 

QUESTÃO 02  

Leia o quadro abaixo. 
BALEIA-AZUL HUMANOS 

 

 
 

De acordo com esse quadro, acima de 35 
metros é o 

A) peso do cérebro da baleia azul. 

B) peso do cérebro do homem. 

C) tamanho do corpo da baleia azul. 

D) tamanho do corpo do homem 

 

 

 

QUESTÃO 03  

Leia o texto abaixo. 
LIÇÕES EM CASA 

 
Você já notou que muitos bichos 

preferem ficar em turma? Vivendo em 
grupo, os mais velhos protegem os mais 
novos. E os filhotes aprendem a encarar 
a vida na mata observando os adultos. 

Com os humanos acontece a 
mesma coisa. Rodeado pelos familiares, 
nos sentimos protegidos. 
Deles recebemos carinho, cuidados e 
aprendemos uma porção de coisas. 
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O texto tem a finalidade de: 

(A) ensinar uma brincadeira. 

(B) divertir o leitor. 

(C) fazer um convite. 

(D) informar sobre alguns hábitos. 

 

QUESTÃO 04  

Leia o texto abaixo. 

 

 
 

O espetáculo inédito do Circo Doce 
Mel vai iniciar: 

(A) pela manhã; 

(B) à noite; 

(C) à tarde. 

(D) de madrugada.  
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ALUNO (A):_____________________________________________ 

4º ANO DE ESTUDO      DATA: ____/____/_____ 

QUESTÃO 01  

Leia o texto abaixo. 

 

 
 
A menina do texto: 

(A) chora de tristeza ao verificar que está 
trocando dentes.  

(B) está trocando seus dentes de leite e 
não gosta disso.  

(C) reclama da dor que sente ao trocar os 
dentes.  

(D) usa o espelho para observar a beleza 
dos seus dentes.  

 

 

QUESTÃO 02  

 Leia o texto abaixo e responda.  

 

Disponível em: <http://www.monica.com.br>. Acesso 
em: 16 jul. 2009.  

Esse texto tem o objetivo de 

A) convencer. 

B) divertir. 

C) informar. 

D) orientar. 

 

QUESTÃO 03  

Leia o texto abaixo. 

 
ELA É SUPER 

Conheça as habilidades da onça-
pintada e saiba mais sobre esse felino. 

Capaz de se disfarçar na mata, 
andar com leveza, escalar árvores altas 
e atravessar rios, a onça parece ter os 
poderes de invisibilidade de um guerreiro 
ninja. Ela usa todas essas habilidades 
para caçar e se proteger. Costuma ser 
mais ativa quando o sol se põe e pode 
caçar à noite, pois enxerga bem no 
escuro e tem audição e olfato aguçados. 

Como tem pernas curtas, ela não 
corre. Se esconde, segue a presa sem 
ser percebida e ataca saltando de um 
galho ou do meio da mata de repente, 
com uma mordida mais forte do que a de 
felinos maiores. 

Revista Recreio. São Paulo: Abril, n.487, p.20, 9 de jul. 
2009. Fragmento.  

 

De acordo com esse texto, a onça-
pintada usa suas habilidades para 

A) aguçar o olfato. 

B) caçar e se proteger. 

C) enxergar no escuro. 

D) ficar invisível. 
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QUESTÃO 01  

 Leia o texto abaixo. 

 
SER BICHO DÁ TRABALHO! 

Cachorros, cavalos, galinhas e muitos outros 
animais são criados no mundo inteiro. 
Mas, dependendo do lugar, as pessoas 
domesticam alguns bichos bem diferentes. 
Em países como a Índia, por exemplo, o 
melhor amigo do homem não é o cachorro e 
sim o elefante asiático. Ele é usado para 
muitas coisas: montaria, puxar carroças ou 
carregar coisas pesadas, como troncos de 
árvore! 
No Japão, foi inventado um jeito bem original 
de pescar. Alguns pescadores treinam uma 
ave chamada cormorão para mergulhar e 
voltar ao barco trazendo peixes no bico. Para 
evitar lanches durante o trabalho, ela sempre 
mergulha com uma coleira de couro apertada 
no pescoço. Assim, o cormorão não consegue 
engolir o peixe que pegou. 

Revista Sesinho, ano 2, nº 23, seção Saiba Mais, p.33. 
 

Cormorão é 

A) uma coleira. 

B) uma ave. 

C) um peixe. 

D) um elefante. 

 

QUESTÃO 02  

Leia o texto abaixo. 

 
 

        

     O autor desses quadrinhos                             
pretendeu chamar a atenção para a: 

 
 
 
 

(A) necessidade de preservar as 
árvores. 

(B) poesia “Canção do exílio”, que fala 
da terra. 

(C) vida de passarinho solitário. 

(D) volta o sabiá para sua casa. 

 

QUESTÃO 03  

Leia o texto abaixo e responda. 
 

 

 
 

Mafalda considera que a paz está na 
caixinha porque 

A) precisa ser carregada. 

B) cabe na caixinha.  

C) é delicada.  

D) está escondida.  
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QUESTÃO 01  

Leia o texto abaixo. 
O colecionador de borboletas 

 
Era uma vez um homem que morava numa 
torre muito alta, no meio de uma floresta, 
longe de qualquer outra casa. 
Da sua torre, em dias muito claros, ele podia 
avistar a cidade vizinha, cheia de casas e 
pessoas.   
Se olhasse para baixo, podia ver as copas das 
árvores... Mas ele nunca pensava em árvores, 
nem em pessoas. Seu pensamento estava 
sempre voltado para uma só coisa... 
borboletas. 
Sempre à procura de novos espécimes, a 
única coisa que o interessava era apanhar sua 
rede e aventurar-se no coração do bosque 
solitário. 

TESTA, Fúlvio. O colecionador de borboletas. São Paulo: 
Melhoramentos, 1978. Fragmento.  

 
O homem morava 

A) na cidade. 

B) na fazenda. 

C) na floresta. 

D) no parque. 

 

QUESTÃO 02  

 

 

O objetivo do texto é  

A) mostrar a importância dos livros.  

B) divulgar uma feira de livros  

C) explicar como são feitos os livros.  

D) indicar locais onde se vendem 
livros. 

 

QUESTÃO 03  

 Leia o texto abaixo: 
 

 
Disponível: 

<http://www.google.com.br/imgres?q=charges+dengue&
hl=pt>. Acesso em: 9 ago. 2011.  

 

De acordo com esse texto, o 
mosquito 

A) enfeita o pneu. 

B) registra as picadas que deu. 

C) retira os pneus do local. 

D) suja o ambiente. 
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 QUESTÃO 01  
 Leia o texto abaixo: 

 
Copryinht© 1999 Maurício de Sousa Produções Ltda. 

Todos os direitos reservados.  
 

 

Nessa tirinha, palavra “desconto” 
significa  

(A) pagar menos.  

(B) cortar o cabelo.  

(C) reclamar do preço.  

(D) pentear o cabelo.  

 

QUESTÃO 02  

Leia o texto abaixo. 

Feias, sujas e imbatíveis 
(fragmento) 

 
As baratas estão na Terra há mais 

de 200 milhões de anos, sobrevivem 
tanto no deserto como nos pólos e 
podem ficar até 30 dias sem comer. Vai 
encarar? 

Férias, sol e praia são alguns dos 
bons motivos para comemorar a 
chegada do verão e achar que essa é a 
melhor estação do ano. E realmente 
seria, se não fosse por um único detalhe: 
as baratas. Assim como nós, elas 
também ficam bem animadas com o 
calor. Aproveitam a aceleração de seus 
processos bioquímicos para se 
reproduzirem mais rápido e, claro, para 
passearem livremente por todos os 
cômodos de nossas casas. 

Nessa época do ano, as chances 
de dar de cara com a visitante 

indesejada, ao acordar durante a noite 
para beber água ou ir ao banheiro, são 
três vezes maiores. 

Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, Nº 151, Fev. 
2004, p.26. 

No trecho “Vai encarar?” (ℓ. 2), o 
ponto de interrogação tem o efeito 
de: 

(A) apresentar. 

(B) avisar. 

(C) desafiar. 

(D) questionar. 

 

      QUESTÃO 03    -   Leia o texto abaixo. 

 
 
               
       A palavra AHÁÁ!!, no último     quadrinho, 

está escrita com letras maiores: 
      

      (A) porque a palavra é sem sentido. 

       (B) para enfatizar a reação de satisfação 
da mulher.  

      (C) porque a palavra é pequena. 

       (D) para enfatizar a reação de desespero 
do homem. 
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QUESTÃO 01 

      Leia o texto abaixo. 
 

 

 
 

No 2º quadrinho, a frase ― “Num sei pru 
causo di quê!” foi escrita dessa forma 
para mostrar que o Chico Bento: 

A) tem um jeito diferente de falar.  

B) fala as palavras gaguejando.  

C) trata as pessoas com respeito.  

D) fala de maneira complicada. 

 

QUESTÃO O2  

Leia o texto abaixo. 

 

 
 

 O objetivo do texto é 

(A) Alertar. 

(B) Anunciar. 

(C) Divertir. 

(D) Criticar 
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QUESTÃO 01 - Leia o texto abaixo. 

Pulgas 
 As pulgas são insetos que, para se 
alimentar, sugam o sangue quente dos 
vertebrados. Sua picada provoca coceira. 
 Há, muitas espécies de pulgas: 
“pulga do homem”, pulga do rato”, “pulga do cão” e 
“ bicho de pé”. Isso não quer dizer que a pulga de 
rato só ataque ratos, pois quaisquer das espécies 
infestam outros animais e também o homem.  

 
No trecho” ... pois quaisquer das espécies 
infestam outros animais e também o 
homem.”, a palavra grifada significa: 
 
 

(A) pulam     

(B) inflamam   

(C) atacam     

(D) assustam. 

QUESTÃO 02 - Leia o texto abaixo. 

 
Cozinheira de mão-cheia 

Minha irmã passou no vestibular 
aos 17 anos e teve de se mudar para 
outra cidade. Foi sua primeira 
experiência de morar sozinha. Alugou 
um apartamento e dividiu-o com uma 
amiga da mesma idade que também 
tinha acabado de entrar para a 
faculdade. Muito dependente de minha 
mãe, eram constantes os telefonemas 
para perguntar as coisas mais diversas. 
Em uma dessas ligações, minha mãe 
voltou dando gargalhadas: minha irmã 
queria saber como se preparava um chá 
de farinha. 

– Chá de farinha? Perguntou 
espantada minha mãe. – Não se pode 
fazer chá com farinha! 

– Como não? Estamos com uma 
receita de panquecas que diz: “Cinco 
colheres de chá de farinha.” 

Gustavo Fernandes Emílio – Botucatu, SP 
Seleções Reader’s Digest. São Paulo: Abril, abr. 2009. p. 59. 

 

Pode-se compreender, nesse 
texto, que a moça 

A) não era experiente. 

B) não era criativa. 

C) parecia arrogante. 

D) estava exausta. 

 

QUESTÃO 03 

O menino do planeta azul 

Menino que mora num planeta 

Azul feito a cauda de um cometa 

Quer se corresponder com alguém 

De outra galáxia 

Neste planeta onde o menino mora 

As coisas não vão tão bem assim: 

O azul está ficando desbotado 

E os homens brincam de guerra. 

É só apertar um botão 

Que o planeta Terra vai pelos ares... 

Então o menino procura com urgência 

Alguém de outra galáxia 

Para trocarem selos, figurinhas 

E esperanças. 

 

O que o autor quis dizer com a frase: 

“E os homens brincam de guerra, 

é só apertar um botão que o 

planeta vai pelos ares”... 
 

(A) Os homens fabricam brinquedos 

de guerra. 

(B) O planeta gira pelo espaço e 

pode explodir a qualquer momento. 

(C) O menino não está preocupado 

com as guerras. 

(D) As armas fabricadas, 
irresponsavelmente, pelo homem são 
capazes de destruir o nosso planeta.
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