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MORCEGO

O morcego é um mamífero vertebrado que possui o corpo coberto por
pelos e é o único mamífero capaz de voar. Existem hoje, mais de mil espécies
de morcegos espalhadas pelo mundo. Somente em áreas muito quentes ou
muito frias não encontramos os morcegos.

Adaptam-se com facilidade em qualquer ambiente e se alimentam de
frutas, néctar, pólen, insetos, artrópodes, pequenos vertebrados e peixes.
Algumas espécies se alimentam de sangue e são encontrados na América
Latina e no Sul do México. Eles apresentam hábitos noturnos e, por se
alimentarem de pólen, os morcegos são responsáveis pelo reflorestamento
natural de mais de 500 espécies de plantas.
Fonte: http://aproanaleao.blogspot.com/2009/08/texto-cientificomorcegos.html

O morcego é o ÚNICO mamífero:
A) que se alimenta de frutas.
B) capaz de voar.
C) com o corpo coberto por pelos.
D) que se adapta ao ambiente com facilidade.

CIRANDA DA BAILARINA
"Procurando bem
Todo mundo tem pereba
Marca de bexiga ou vacina
E tem piriri, tem lombriga, tem ameba
Só a bailarina que não tem
E não tem coceira
Berruga nem frieira
Nem falta de maneira
Ela não tem
Futucando bem
Todo mundo tem piolho
Ou tem cheiro de creolina
Todo mundo tem um irmão meio zarolho
Só a bailarina que não tem".
(Ciranda da Bailarina, Chico Buarque de Holanda)

No trecho ´´Todo mundo tem pereba``, a palavra em destaque refere-se a:
A) cheiro
B) dor de barriga
C) dança
D) ferida

O humor da tirinha está:
A) no fato de Cebolinha preferir apanhar a ser beijado.
B) na proposta feita pela Mônica.
C) na expressão de descontentamento do rosto de Cebolinha.
D) nos xingamentos de Cebolinha.

TEXTO I

TEXTO II
FESTOLÂNDIA

Vendemos enfeite, alugamos salão e
organizamos festas.

VENDO, troco e compro gibis. Tenho
coleção raras e números esgotados.
Tratar com Pedro.

Fone: 4444-4444

Tel: 9999-9999

Os dois textos têm em comum o fato de serem:
A) bilhetes
B) avisos
C) anúncios de jornal
D) recados

A GANSA DE OVOS DE OURO
Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua gansa tinha posto um ovo de
ouro.
Apanhou

o

ovo,

correu

para

casa,

mostrou-o

à

mulher,

dizendo:

- Veja! Estamos ricos!
Levou

o

ovo

ao

mercado

e

vendeu-o

por

um

bom

preço.

Na manhã seguinte, a gansa tinha posto outro ovo de ouro, que o fazendeiro vendeu a
melhor preço.
E assim aconteceu durante muitos dias. Mas, quanto mais rico ficava o fazendeiro,
mais dinheiro queria.
E pensou: "Se esta gansa põe ovos de ouro, dentro dela deve haver um tesouro!"
Matou a gansa e, por dentro, a gansa era igual a qualquer outra.
"Quem tudo quer tudo perde".
Fonte:http://www.contandohistoria.com/agansadosovosdeouro.htm

A fonte de renda do fazendeiro terminou quando ele:

A) resolveu vender os ovos de ouro.
B) tentou descobrir o que havia dentro da gansa.
C) pensou ter encontrado um tesouro.
D) vendeu a gansa.

Leia os textos I e II:

TEXTO I
ÁGUA, ESSÊNCIA DA VIDA
Água potável corresponde a toda água disponível na natureza
destinada ao consumo e possui características e substâncias que não
oferecem riscos para os seres vivos que a consomem, como animais
e homens. A água, em condições normais de temperatura e pressão,
predomina em estado líquido e aparentemente é incolor, inodora e
insípida e indispensável a toda e qualquer forma de vida.
Essa água está disponível para toda a população, seja rural ou
urbana, no ambiente rural não há o tratamento antecipado desse recurso, no
entanto, nos centros urbanos quase sempre se faz necessário realizar uma
verificação da qualidade e grau de contaminação, uma vez que nas
proximidades das cidades os córregos e rios são extremamente poluídos.
No mundo subdesenvolvido, cerca de 50% da população consome água
poluída; em todo planeta pelo menos 2,2 milhões de pessoas morrem em
decorrência de água contaminada e sem tratamento. Segundo estimativas,
existem atualmente cerca de 1,1 bilhão de pessoas que praticamente não tem
acesso à água potável, bem comum a todo ser humano.
A poluição é um dos maiores problemas da água potável, uma vez que
diariamente os mananciais do mundo recebem dois milhões de toneladas de
diversos tipos de resíduos.
Nessa questão, quem mais sofre tais reflexos são as camadas excluídas
que vivem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento.
Fonte:http://www.brasilescola.com/geografia

TEXTO II
Água também é mar
E aqui na praia
também é margem
Já que não é urgente
Aguente e sente
aguarde o temporal
Chuva também
é água do mar lavada
No céu imagem
Há que tirar o sapato
e pisar com tato nesse litoral
Gire a torneira,
Perigas ver
Inunda o mundo,
o barco é você
Na distância, há de sonhar
Há de estancar
Gotas tantas não demora
Sede estranha.
Mariza Monte – Letras
Fonte:http://marisamonte.musicas

Os dois textos tratam do seguinte assunto:
A) água do mar
B) água potável
C) água poluída
D) água

A BELA E A FERA ( INFANTIL )
O espetáculo conta a história de Bela, uma jovem que foge da rotina de sua
vida e dos galanteios de um pretendente através dos livros. Um dia, seu pai,
que é um inventor, chega no castelo de uma fera muito feia e assustadora, e é
feito prisioneiro. Para salvá-lo, Bela se oferece para assumir o lugar do pai e a
Fera aceita. Com o passar do tempo, a prisioneira, com a ajuda dos
empregados encantados do castelo (um bule de chá, um candelabro e um
relógio, entre outros), passa a ver que por trás da aparência assustadora da
Fera se esconde o coração e a alma de um príncipe humano.
Fonte: producaotraulocortez@gmail.com

De acordo com o texto, Bela foi feita prisioneira:
A) porque era bela e jovem
B) porque a Fera se apaixonou por ela
C) para fugir da rotina
D) para salvar seu pai

“(...)
Quando a gente cresce um pouco
É coisa de louco
O que fazem com a gente
Tem hora pra levantar,
Hora pra se deitar,
Pra visitar parente.
(...)”
Toquinho e Elifas Andreato. Declaração dos Direitos das Crianças

Nesse fragmento de texto, percebemos que o narrador é:
A) uma criança
B) um parente
C) uma visita
D) um adulto

CARTEIRAS BRILHANDO

Na semana passada, os alunos do quarto ano resolveram deixar a
classe mais bonita e fizeram uma verdadeira faxina. As crianças se ofereceram
para limpar as carteira da escola porque elas estavam muito rabiscadas. Para
isso, eles conseguiram panos e detergente com o pessoal da limpeza.

A atividade demorou meia hora e cada aluno deixou sua carteira
brilhando. A classe também fez cartazes pedindo aos colegas dos outros
horários que ajudassem a manter as carteiras limpas.
LEITE, Márcia; BASSI, Cristina. Leitura, escrita e reflexão. V 4. São Paulo, FTD, 2008

Qual das expressões retiradas do texto apresenta ideia de tempo?
A) “alunos do quarto ano”
B) “Para isso”
C) “Na semana passada”
D) “classe mais bonita”

A palavra escassez que foi citada no texto acima, significa que no trecho “duas
em cada três pessoas no mundo vão sofrer com uma escassez de água”. A
expressão sublinhada pode ser entendida como:
A) há pouca água / pouca quantidade de água
B) sobrou água / excesso de água
C) acabou a água / extinção da água
D) esgotou a água / desaparecimento da água

QUAL A DIFERENÇA ENTRE A ONÇA, O TIGRE E O LEOPARDO?

Os três são felinos, carnívoros e ótimos caçadores. Eles possuem
presas grandes e garras que se escondem embaixo da pele. Mas são espécies
diferentes. A onça vive nas Américas, tem o pêlo cheio de manchas com uma
pinta preta no meio.
Já o leopardo vive na Ásia e na África e também tem manchas, mas sem
a pinta preta no meio. O tigre habita na Ásia e não tem manchas, mas listras. O
curioso é que o desenho das manchas ou listras é diferente de um animal para
outro, como nossas impressões digitais. Assim, não existem dois tigres, onça
sou leopardos iguais.
Revista Recreio, nº 252, 2005

Esse texto trata:

A) dos hábitos dos felinos.
B) das diferenças e semelhanças entre as moradias dos animais.
C) das diferenças e semelhanças entre o tigre, a onça e o leopardo.
D) dos hábitos dos carnívoros.

