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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. 
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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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Leia o poema abaixo: 

 

―O H é letra incrível, 

muda tudo de repente. 

Onde ele se intromete, 

Tudo fica diferente... 

Se você vem para cá, 

Vamos juntos tomar chá. 

Se o sono aparece,  

vem um sonho e se adormece.‖ 

Pedro Bandeira, Maluquices do H. Em Mais respeito, eu criança! São Paulo: Moderna, 2002. 

 

 

Qual das palavras abaixo, acrescentando a ela a letra H não forma uma nova 

palavra? 

 

A) bico 

B) manhã 

C) fila 

D) Elena 

 

 

 

Nas entradas dos verbos no dicionário, os verbos aparecem sempre escritos 

com as terminações AR, ER, IR ou OR. 

 

Assinale a alternativa em que aparecem os verbos com todas as terminações: 

 

A) nadar, comer, fugir, cair 

B) estar, chover, parecer, sair 

C) cantar, beber, possuir, compor 

D) dar, conter, prevenir, chorar 

 

 



 

 

 

Leia a história em quadrinhos abaixo: 

 

 
 

No último quadrinho a mãe da personagem Magali está lendo: 

 

A) uma carta          C) um conto de fadas 

B) uma receita         D) um poema 

 

 

Leia a primeira parte da lista de presença do Prédio Escolar Orlando Carneiro e 

responda à pergunta: 

 

 

LISTA DE PRESENÇA – 4º ANO 
 

 

Nº 
 

NOME DO ALUNO 

01 Alana da Paixão Bento 

02 Alan Santos Bastos 

03 Alisson Ferreira de Oliveira 

04 Andrey Barbosa de Lima 

05  

06 Iris Nunes dos Santos 

07 Natália Ferreira 
 

Seguindo a ordem alfabética, qual nome completa a lista, correspondendo ao 

número 05? 

 

A) Williane Oliveira de Souza   C) Erivaldo Fagundes Coelho 

  B) Rafael dos Santos    D) Wagner Silva Santos 



 
 

Leia o texto com atenção: 

 

RIR FAZ BEM PARA A SAÚDE 

 

O hábito de rir ultrapassa os limites da alegria, pois auxilia 

pessoas que apresentam quadros depressivos e síndrome 

do pânico. Segundo pesquisadores, a risada pode elevar o 

astral, a autoestima e o amor próprio das pessoas. A pessoa 

bem-humorada encontra respostas criativas quando o lado 

direito do cérebro é estimulado e ele, consequentemente, 

desperta a intuição, o sentimento, a percepção e a 

sensação. 

Fonte: Brasil Escola http://www.brasilescola.com/ 

 

A ideia defendida no texto é de que: 

 

A) Rir prejudica a saúde. 

B) Rir é bom para a saúde. 

C) O mau humor favorece a criatividade. 

D) Somente a autoestima se eleva com a risada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEIA O TEXTO ABAIXO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 7 e 8: 

 

 

 

 

 

 

Diversas aves e mamíferos estão ameaçados de extinção por que: 

 

A) muitos animais estão morrendo. 

B) muitos animais silvestres estão sendo caçados, maltratados, vendidos e 

mortos. 

C) estão sendo retirados do seu habitat. 

D) os caçadores estão vendendo os animais por altos preços. 

 

 

 

Marque a opção que mostra a ideia que o texto defende: 

 

A) Permanência dos animais silvestres em seu habitat natural. 

B) Os caçadores capturam e vendem os animais. 

C) Os animais devem ser caçados de forma indiscriminada. 

D) Os animais capturados sofrem todo tipo de agressão. 

 

 

TRÁFICO DE ANIMAIS SILVESTRES 
 

       Os animais silvestres pertencem à natureza e 

não devem ser retirados de seus hábitats. Eles 

são caçados de forma indiscriminada com duas 

finalidades: para serem vendidos 

clandestinamente ou para que partes de seu 

corpo – pele, chifres, dentes e penas – sejam transformadas em produtos de 

consumo. Os animais capturados sofrem todo tipo de agressão. São 

maltratados, colocados em locais impróprios sem nenhum cuidado, e muitos 

morrem antes de chegar ao seu destino. Por causa dessa prática, diversas 

aves e mamíferos estão ameaçados de extinção. Movidos pela necessidade 

de sobrevivência, muitos caçadores capturam e vendem os animais por 

valores baixíssimos para traficantes, que os revendem ilegalmente para os 

mercados internos e externos. 
 Filhotes de papagaio resgatados em Foz do Iguaçu, Paraná 

                    Fonte: Correiodoestado.com.br/Christian Rizzi/Folha Imagem/ 



LEIA O TEXTO PARA RESPONDER AS QUESTÕES 9, 10 e 11: 

 

          O município de Anguera nasceu de uma antiga 

Fazenda chamada ―Almas‖, que era distrito de 

Feira de Santana, primitivamente habitada pelos 

índios Paiaiás. Depois tornou-se povoado com o 

mesmo nome, tornando-se pouso obrigatório de 

tropeiros em trânsito para o porto de Cachoeira. 

Desenvolveu-se em função da cultura do fumo e da 

criação de gado. Elevado à categoria de vila em 

1890, teve o nome mudado para Anguera e 

elevado à categoria de município pela Lei Estadual 

Nº 1558, de 20 de novembro de 1961. 
 

 
 

O texto trata: 
 

A) da importância de Feira de Santana. 

B) da história de Anguera. 

C) da Fazenda Almas. 

D) dos índios Paiaiás. 
 

 
 

 

Na palavra Almas (linha 2), o uso das aspas (― ‖) serve para: 
 

A) abrir e fechar uma citação. 

B) demonstrar surpresa. 

C) marcar uma pergunta. 

D) indicar que alguém vai falar. 

 

 
 

A palavra antiga (linha 1) tem o significado de: 
 

A) nova 

B) feia 

C) grande 

D) velha 

 


