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Língua Portuguesa 

1.  Leia o texto abaixo: 

Vira-pulga 
 

“Eu sou um cachorro de cidade. Não tenho raça nenhuma, me chamam injustamente de vira-lata, 

quando na verdade deviam me chamar de fura-saco, pois não existe mais lata de lixo hoje pela rua. 

Apesar de ser um vira-lata, ou melhor, um fura-saco, eu tenho nome: Palito, que foi dado por minha 

dona, que achava o meu latido muito fino...” 

Fonte: Diléa Frate. Histórias de acordar. São Paulo. Companhia das Letrinhas. 1996. p. 69. 

 

O cachorro se chama Palito porque 

 

A) late finíssimo. 

B) é um cachorro de rua. 
C) é um fura-saco. 
D) não tem nenhuma raça. 

 

2. Leia o texto abaixo e responda. 

Disponível em: <http://www.revista.agulha.nom.br/jpaulo1.html>. Acesso em: 5 jun. 2010. 

 

Nesse texto, a expressão “cabeça oca” quer dizer 

 

A) complicada. 
B) fácil de influenciar. 



 

 

C) pensa pouco. 

D) teimosa. 

 

3. Leia o texto abaixo e responda. 

 

Ziraldo 

 
 

 

Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. Começou 

sua carreira nos anos 50 em jornais e revistas de expressão, como Jornal do Brasil, O Cruzeiro, Folha de 

Minas, etc. Além de pintor, é cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. 

A fama começou a vir nos anos 60, com o lançamento da primeira revista em quadrinhos brasileira 

feita por um só autor: A Turma do Pererê. Em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro livro infantil, FLICTS, 

que conquistou fãs em todo o mundo. A partir de 1979, concentrou-se na produção de livros para 

crianças e, em 1980, lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores fenômenos editoriais no Brasil de 

todos os tempos. 

Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos para diversos idiomas, como inglês, espanhol, alemão, 

francês, italiano e basco, e representam o talento e o humor brasileiros no mundo. Estão até expostos 

em museu! 

Disponível em: <http://www.ziraldo.com.br/. Acesso em 

20/09/08. Fragmento. 

 

Ziraldo começou a ficar famoso, quando 

 

A) começou a escrever para jornais e revistas. 
B) lançou a revista da Turma do Pererê. 
C) lançou o seu livro O Menino Maluquinho. 
D)  

E) publicou o seu livro infantil FLICTS. 

F)  

 

4. Observe o quadrinho da Mafalda: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A expressão de Mafalda, no último quadrinho, revela 

 

A) satisfação. 
B) aborrecimento. 
C) alegria. 
D) realização. 

 

5. Leia o texto abaixo e responda. 

 
                                                       Disponível em: <http://www.monica.com.br>. Acesso em: 16 jul. 200 

 

Esse texto tem o objetivo de 

 

A) convencer. 

B) divertir. 
C) informar. 
D) orientar. 

 

 

6. Leia o texto abaixo. 

 

O rato do mato e o rato da cidade 
 

Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu 

companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele: 

— Tenho muita pena da pobreza em que você vive — disse. 

— Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. 
Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. 

Foram logo à despensa e estavam muito bem, se empanturrando de comidas fartas e gostosas, 

quando entrou uma pessoa com dois gatos, que pareceram enormes ao ratinho do campo. 

Os dois ratos correram espavoridos para se esconder. 

— Eu vou para o meu campo — disse o rato do campo quando o perigo passou. 
— Prefiro minhas raízes e ervas na calma, às suas comidas gostosas com todo esse susto. 
Mais vale magro no mato que gordo na boca do gato. 

Alfabetização: livro do aluno 2ª ed. rev. e atual. / Ana Rosa Abreu... [et al.]Brasília: FUNDESCOLA/SEF-
MEC, 2001. 4v.: 

p. 60 v. 3 

O problema do rato do mato terminou quando ele 

 
(A) descobriu a despensa da casa. 
(B) se empanturrou de comida. 
(C) se escondeu dos ratos. 
(D) decidiu voltar para o mato. 



 

 

Muitos pais não reconhecem o sobrepeso nos filhos e não consideram risco ou problema à saúde. Outro fator é 

que muitas crianças acima do peso podem estar desnutridas, porque em uma alimentação rica em gorduras, 

açúcares, e sódio faz com que a criança engorde sem que absorva os nutrientes principais para o seu 

organismo. Uma forma de evitar que a obesidade ocorra logo cedo ou se desenvolva ainda mais, é reeducando a 

alimentação, com preferência em alimentos saudáveis e em quantidade moderada, ideal para a idade da 

criança. A alimentação saudável na infância promove a saúde, o crescimento e previne problemas de saúde 

em longo prazo, como doenças cardíacas, câncer, diabetes e hipertensão. 

 

 

CIÊNCIAS 
 
 
OBESIDADE é o acúmulo excessivo de gordura corporal. O risco de a criança desenvolver doenças crônicas 
refere se, principalmente, a má alimentação e ao próprio estilo de vida. O sobrepeso é quando a criança ou 
adulto está acima do peso desejável para manter uma boa saúde. O que pode ocasionar muitos problemas. 
 

 As crianças devem ser estimuladas a praticar atividades no seu ao dia a  dia, e que sejam agradáveis, prazerosas e 
a escolha seja preferencialmente, sobre o que despertem seu interesse. 



 
 
 
 
 
 HISTÓRIA 


