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O Giro das estações 

          O movimento dos astros no céu sempre ajudou o homem a marcar a passagem do tempo. O intervalo 
entre dois nasceres do Sol, por exemplo, foi adotado como uma unidade de tempo chamada de “dia”. 
Atualmente, dividimos o dia em 24 horas, cada hora é divididas em 60 minutos e cada minuto em 60 
segundos. A Lua também colaborou com a contagem do tempo. Os nossos meses de hoje têm, em média, 
30 dias, provavelmente porque a Lua leva cerca de 29,5306 dias para completar as quatro fases: Nova, 
Crescente, Cheia e Minguante. O conjunto das quatro fases da Lua é chamado de “lunação.”   

          Da mesma forma, a medida de um ano está relacionada ao movimento dos astros. Um ano e o tempo 
que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Sabe-se hoje que isso demora 365 dias. 5 
horas, 48 minutos e 46 segundos. Até que se chegasse a números tão precisos, foi necessário ajustar nossos 
calendários algumas vezes ao longo do tempo. 

          Mesmo antes de o homem ter aprendido sobre o movimento da Terra em torno do Sol, os primeiros 
povos que se dedicaram a agricultura certamente já tinham percebido que o clima no nosso planeta tinha 
quatro fases distintas e que elas se repetiam após certo período de tempo – o ano. As fases do clima são 
conhecidos como as estações do ano! 

          Foi no período do Império Romano – do século 1 ao século 4 – que as estações foram batizadas como 
primavera, verão, outono e inverno.   

VIEIRA, Gilson Gomes. O giro das estações. Ciências hoje das Crianças. Rio de Janeiro, jun. 2000 

1 – Os primeiros agricultores já percebiam que as quatro estações. (1.0) 
(A) Apresentavam nomes de pessoas. 
(B) Possuíam duração muito variada. 
(C) Repetiam-se após um certo tempo. 
(D) Representavam cada fase da Lua. 
2 – No trecho “Sabe-se hoje que isso demora 365 dias...”, a palavra isso está se referindo a: (1.0) 



 

(A) Um dia  
(B) Uma estação de ano.  
(C) Um mês. 
(D) Um ano. 
3 – De acordo com o texto, as quatro fases da Lua são assim ordenadas. (1.0) 
(A) Cheia,  minguante, nova, crescente.   
(B) Crescente, nova, cheia, minguante. 
(C) Minguante, nova, crescente, cheia. 
(D) Nova, crescente, cheia, minguante. 

4 – O movimento dos astros é importante porque: (1.0) 
(A) Às vezes, os planetas se alinham. 
(B) Constantemente ajuda o homem a marcar o tempo. 
(C) Nem sempre os agricultores conhecem as estações.  
(D) Quase sempre cada uma das estações dura dois meses.  

5 – Este texto: (1.0) 
(A) Apresenta informações só a respeito do Sol. 
(B) Explica cientificamente a passagem do tempo. 
(C) Indica os meses que têm 29, 30 ou 31 dias. 

(D)     Informa só a respeito da Lua.   

6 – Lunação é: (1.0) 

(A) os quatro primeiros meses do ano.        

( B) as quatro estações do ano. 

(C ) as quatro fases da Lua.  

(D) Os quatro últimos meses do ano 

- Leia o texto. 

Esquisitices 
 
Em Jataí 
É proibido fazer xixi. 
 
Em Catiporã 
é proibido casar com rã. 
 
Em Jaboticabal 
é proibido comida com sal. 
 
Em Salvador é proibido sentir dor. 
 
Em São Expedito 
é proibido comer mosquito. [...]  
 

 

 



 

Capparelli. Sérgio, Disponível em: https: /bit.ly/2PHCCHE. Acesso em 11 dez. 2019.Fragmentos. 
(SUP03002417)   

7 -  De acordo com o texto Jaboticabal rima com: (1.0) 

(A) Salvador 

(B) mosquito  

(C) Catiporã  

(D) sal 

-  Leia o texto  

A lua foi ao cinema  
 
A lua foi ao cinema,  
Passava um filme engraçado, 
A história de uma estrela 
Que não tinha namorado. 
Não tinha porque era apenas  
Uma estrela bem pequena, 
Dessas que, quando apagam, 
Ninguém vai dizer, que pena [...] 

 

Disponível em: https://www.estudokids.com.br/poemas-infalti.-exemplos/. Acesso em: 29 se.2020. 
Fragmento. (SUP04009417) 

8 –   Qual é a sílaba tônica na palavra ESTRELA?  (1.0) 

(A) La                                                        (C) ter 
(B) tre                                                       (D) es   

9 - A  classificação quanto à sílaba tônica na palavra ESTRELA  é: (1.0) 

(A) Oxítona                                              (C) proparoxítona 
(B) Paroxítona                                         (D) trissílaba  

- Leia  

A cidade das águas 
A cidade de Veneza, na Itália, é bem curiosa. Ela é formada por ilhotas ligadas por 
pontes. A maioria das construções fica á beira da água e lá ninguém tem carro. As 
pessoas vão de um lado para o outro a pé ou usam como meio de transporte uma 
espécie de barco a remo chamado gôndola.  

10 - Qual é o assunto desse texto? 

(A) A construção de barcos                   (C) A cidade de Veneza 

(B)     A cultura da Itália                          (D) A locomoção das pessoas. 

 


