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Leia a tirinha e responda as questões de 01 a 05: 

 

 

1-  A intenção da mãe ao mandar Antoninho pular na água era de: 
 

(A) afastá-lo do predador. 

(B) escondê-lo do macaco. 

(C) dar um banho no filho. 

(D) brincar com o filho. 
 

2- Na história em quadrinhos, percebe-se que Antoninho: 
 

(A) ficou com muito medo do predador. 

(B) estava contente em pular na água. 

(C) sabia que a mãe queria lhe dar banho. 

(D) viu um macaco correndo atrás dele. 
 

3-  O traço de humor percebido no texto é o fato de: 
 

(A) a mãe ficar com medo de um predador. 

(B) o Antoninho cair dentro da água de repente. 

(C) o macaco estar escondido de Antoninho. 

(D) a mãe enganar seu filho para dar-lhe banho. 
 

4- No trecho “Mais um minutinho”, o termo destacado dá ideia de: 
 

(A) tempo. 

(B) lugar. 

(C) modo. 

(D) dúvida. 
 

5- Qual é o nome do macaco que aparece na tirinha?  
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Leia o texto e responda as questões 06 e 07: 

 

Sobrenome 

Como vocês sabem, Frankenstein foi feito com pedaços de pessoas 

diferentes: a perna era de uma, o braço de outra a cabeça de uma terceira e assim 

por diante.  

Além do resultado ter sido um desastre, houve um grave problema na hora 

em que Frankenstein foi tirar a carteira de identidade. 

Como dar identidade a quem era uma mistura de várias pessoas? 

A coisa só se resolveu, quando alguém lembrou que num condomínio cada 

apartamento é de um dono diferente. 

Foi assim que Frankenstein Condomínio ganhou nome e sobrenome como 

toda gente. 

PAES, José Paulo. Lé com Crê. São Paulo: Ática, 1996. 

  

6- O assunto do texto é como: 
 

(A) as pessoas resolvem seus problemas. 

(B) as pessoas tiram sua carteira de identidade. 

(C) o condomínio de um prédio é formado. 

(D) o Frankenstein ganhou um sobrenome. 

 

7- A partir da leitura do texto, conclui-se que Frankenstein recebeu o sobrenome 

Condomínio porque: 
 

 

(A) foi feito de partes de diversas pessoas, assim como um condomínio é 

formado de vários apartamentos com donos diferentes. 

(B) era muito grande, feio e monstruoso, formado de pernas, braços e cabeça 

de diferentes pessoas. 

(C) tinha um tamanho além do normal e parecia com um prédio onde habita 

várias pessoas em cada apartamento. 

(D) não deveria ter nome e sobrenome como qualquer pessoa normal, e assim 

não conseguiu tirar a sua identidade. 
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Leia o texto e responda as questões 08, 09 e 10 

 

                                   A Galinha e os Ovos de Ouro 

 

Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha que punha todo dia 

um ovo de ouro. 

Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu 

interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. 

Então, para surpresa deles, viram que a galinha em nada era diferente 

das outras galinhas. 

O casal de tolos, desse modo, desejando ficar rico de uma só vez, perdeu 

o ganho diário que tinha assegurado. 
 

Moral da História: Quem tudo quer, acaba ficando sem nada. 

 

  Autor: Esopo 

 

8- O texto pertence ao gênero: 
 

(A) conto. 

(B) poema. 

(C) notícia. 

(D) fábula. 
 

9- Quem são os personagens do texto? 

 

 

 

 

10- O camponês e sua esposa foram chamados de tolos porque: 
 

(A) venderam a galinha dos ovos de ouro. 

(B) perderam o sustento que haviam garantido. 

(C) acharam que a galinha era igual às outras galinhas e a vendeu. 

(D) doaram a galinha que botava ovos de ouro. 
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Leia o texto e responda as questões 11, 12, 13 e 14 

 

O Galo de Briga e a Águia 

Autor: Esopo 

       Dois galos estavam disputando em feroz luta, o direito de comandar o 

galinheiro de uma chácara. Por fim um pôs o outro para correr. 

       O Galo derrotado afastou-se e foi se recolher num lugar sossegado. 

       O vencedor, voando até o alto de um muro, bateu as asas e exultante 

cantou com toda sua força. 

       Uma Águia que pairava ali perto, lançou-se sobre ele e com um bote 

certeiro levou-o preso em suas poderosas garras. 

       O Galo derrotado saiu do seu canto, e daí em diante reinou absoluto livre 

de disputa. 

 

Moral da História: O orgulho e a arrogância é o caminho mais curto para a ruína. 

 

11- No final do texto, pode-se entender que: 
 

(A) o galo vencedor bateu as asas e voou para longe do galinheiro. 

(B) uma águia prendeu o galo vencedor no galinheiro.  

(C) o galo derrotado reinou no galinheiro livre de disputa. 

(D) os dois galos saíram vitoriosos na disputa no galinheiro. 

 

12- No trecho “Uma Águia que pairava ali perto lançou-se sobre ele e com um 

bote certeiro levou-o preso...”, a expressão bote certeiro significa: 

 

  (   ) golpe sem erro  (   ) ataque duvidoso (   ) agressão incerta (   ) queda duvidosa 
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13- O texto pertence ao gênero: 
 

      (    ) conto          (    ) poema          (    ) notícia       (    ) fábula 

 

14- No trecho do texto “... lançou-se sobre ele e com um bote certeiro levou-o 

preso em suas poderosas garras.” os termos destacados se referem a quem? 
 

 

 

 

Leia o texto e responda as questões de 15 a 18 

 

O perigo alado 

(Cordel de Gonçalo Ferreira da Silva) 

 

A frase de Atthayde merece ser repetida  

“um mosquito pica um homem, disso vira uma ferida, 

da ferida o homem morre, tirou-lhe o mosquito a vida”. 

 

Escrita nos anos vinte do outro século passado 
por João Martins Atthayde depois de ter conquistado  

o diploma de enfermeiro à rede pública do estado. 

 

Não sabemos se o mosquito descrito na frase prima 

era o que provoca a dengue que ama o tropical clima  

mas já provocou estragos como se percebe acima. 

 

O certo é que o Brasil padece de epidemia 

os dados são alarmantes,o que a imprensa anuncia  

de mortes numa semana são computados num dia 

É o Rio de Janeiro a região pela qual tem maior 

predileção o grande agente do mal desafiando os 

agentes do poder oficial. 

 

As iniciais medidas até o momento são: 

governo e comunidades trabalhando em mutirão  

na suprema tentativa da não proliferação. 

 

Não deixar água parada em panelas, em banheiro,  

em pneus, cacos de coco, em vaso exposto em terreiro,  

em sacadas, nas escadas, vigilância o dia inteiro. 

 

[...] 
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15-  A expressão “o grande agente do mal” (5ª estrofe) foi usada no poema 

com o sentido de aquele que: 

 
(A) desafia o mosquito diariamente. 
(B) ama o clima tropical do mundo. 
(C) provoca epidemias. 
(D) trabalha em mutirão nas ruas. 

 

 

16- O uso das aspas na primeira estrofe do poema marca: 
 

(A) a reprodução da fala de João Martins Atthayde. 

(B) o ataque do mosquito da dengue no Rio de Janeiro. 

(C) o estrago provocado pela dengue no Brasil. 

(D) as medidas do homem para provocar a epidemia de dengue. 
 

17- A literatura de cordel acima trata, principalmente: 
 

(A) do texto escrito por Atthayde, um poeta que morreu aos vinte anos. 

(B) do desinteresse do governo em evitar a proliferação da dengue. 

(C) da epidemia de dengue que padece o Brasil. 

(D) das mortes causadas pela pandemia no Rio de Janeiro. 

 

18- Quantas palavras há nessa estrofe: 
  

Não deixar água parada em panelas, em banheiro,  

em pneus, cacos de coco, em vaso exposto em terreiro,  

  em sacadas, nas escadas, vigilância o dia inteiro. 

 

 

 

 

Leia e responda as questões de 19 a 21 
 

BRIGA DE IRMÃO 

Com o nascimento do Mário Márcio no ano passado tive de dar um gás no 

trabalho. O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar duas 
crianças e dois adultos. Decidi correr atrás de clientes maiores oferecendo o 

serviço de assessoria de imprensa, um trabalho que pode ser feito em casa, sem 

maiores danos à minha vida de mãe e dona de casa. 

Mas Mário Márcio não deixa ninguém trabalhar. Tudo o que Maria de 

Lourdes teve de quietinha, Mário Márcio tem de chorão, manhoso, grudento, 

agitado. Virou meu xodó, mas às vezes cansa. O menino exige demais de mim. 

E não tem se dado muito bem com a irmã. 
— Mãe, o Máio Máxio pegou minha bola. 
A reclamação tem hora para começar: acontece sempre que estou no meio 

de um raciocínio, no meio de uma frase. (...) 
 

Thalita Rebouças. Fala sério, mãe! Rio de Janeiro: Rocco, 2004 
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19- O trecho em que percebemos que o narrador é uma mãe é: 
 

(A) “O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco para alimentar duas crianças...” 

(B) “... um trabalho pode ser feito em casa, sem maiores danos a minha vida de 

mãe e dona de casa.” 

(C) “Tudo que Maria de Lourdes teve de quietinha, Mario Márcio tem de chorão, 

manhoso, grudento, agitado.” 

(D) “O menino exige demais de mim.” 
 

20- No trecho “Com o nascimento do Mário Márcio no ano passado tive de dar 

um gás no trabalho.” a expressão dar um gás significa: 
 

(A) diminuir o interesse. 

(B) dedicar-se ao máximo. 

(C) despreocupar-se. 

(D) diminuir o ritmo. 
 

21- Quem são os personagens que aparecem no texto? 

  

 

 

 
 

Leia o quadrinho e responda as questões de 22 a 24 
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22- Qual é o nome do gato do texto?   
 

 

 

 

 

 

23- As reticências empregadas no penúltimo quadro indicam: 
 

(A) certeza. 

(B) irritação. 

(C) surpresa. 

(D) indecisão. 
 

24- No texto, a expressão “É isso aí. Então vamos lá” funciona como: 
 

(A) crítica. 

(B) aplauso. 

(C) estímulo. 

(D) vaia. 

 

 

Leia o texto e responda as questões 25 a 27 
 

A BAILARINA 

              Cecília Meireles 

 

Esta menina tão pequenina 

quer ser bailarina. 
 

Não conhece nem dó nem ré 

mas sabe ficar na ponta do pé. 
 

Não conhece nem mi nem fá 

mas inclina com o corpo para cá e para lá. 
 

Não conhece nem lá nem si 

mas fecha os olhos e sorri. 
 

Roda, roda, roda com os bracinhos no ar 

e não fica tonta nem sai do lugar. 
 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

e diz que caiu do céu. 

 
Esta menina tão pequenina 

quer ser bailarina. 

 

Mas depois esquece todas as danças, 

e também quer dormir como as outras crianças. 
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25- O termo “mas”, repetido em estrofes do poema, dá ideia de: 
 

(A) diminuição 

(B) explicação. 
(C) afirmação. 
(D) negação. 

 

26- Pode-se deduzir do texto que a bailarina: 
 

(A) dança com dificuldade. 

(B) prefere cantar e não gosta de dançar. 

(C) vivencia ainda sua infância. 

(D) Não gosta das outras crianças. 

 

27- Segundo o texto, quando a bailarina roda com os bracinhos no ar, ela: 

 
(A) inclina o corpo para cá e para lá. 
(B) fecha os olhos e sorri. 
(C) não fica tonta nem sai do lugar. 

(D) dorme como as outras crianças. 

 

28- O texto pertence ao gênero: 

 

      (    ) conto          (    ) poema          (    ) notícia       (    ) fábula 

 

Leia e responda as questões 29 a 31 
 
 
 

Descrição 

O Lavitan Kids é um suplemento Vitamínico para crianças, do laboratório Grupo Cimed 
é utilizado para complementação Nutricional. Não contém açúcar, não contém corante. 
É encontrado em forma líquida em quantidade de 120 mL. 

 

Composição: 

Vitamina B2, Vitamina B1, Vitamina B6, Nicotinamida, Vitamina B12, Vitamina C, 
Vitamina A, Vitamina D3, Ácido pantotênico. 

 
Indicação do Lavitan Kids 
Complementação Nutricional. 

Modo de Uso do Lavitan Kids 

Crianças de 0 a 11 meses: 2 mL, 1 vez ao dia. 
Crianças de 1 a 10 anos: 5 mL, 1 vez ao dia. 
Consumir este produto conforme a recomendação de ingestão diária constante da 
embalagem. Gestantes, nutrizes e crianças até 3 (três) anos, somente devem 
consumir este produto sob orientação de nutricionista ou médico. Contém fenilalanina. 

Lavitan Kids 
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29- Esse texto é: 
 

(A) receita. 

(B) bula de remédio. 

(C) manual de instrução. 

(D) classificado. 
 

30- A finalidade do texto é: 

 

(A) ensinar como se compra um remédio. 

(B) informar e orientar sobre o uso de um medicamento. 

(C) vender um produto destinado ao público infantil. 

(D) narrar uma história em inglês para crianças. 

 

31- Lavitan Kids é: 
 

(    ) uma brincadeira de criança. 

(    ) um suplemento Vitamínico para crianças. 

(    ) um brinquedo para crianças. 

(    ) uma receita de comida para crianças.  
 

 

Leia o texto e responda as questões 32 a 34 
 

Bicho feito de água: Descubra tudo sobre a água-viva 

Elas já existem há 700 milhões de anos! 
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Ih, evaporou! 

A água-viva não tem esse nome por acaso: 98% do corpo do animal é formado 

de água. Por isso, quando encalha na praia, ela desaparece à medida que a água 

evapora. 
 

Bem antigas 

Os ancestrais da água-viva surgiram há uns 700 milhões de anos. Até hoje, os 

cientistas já encontraram umas 9 mil espécies diferentes. E a cada dia outras são 

descobertas em todo o mundo. 

Só tentáculos 

A única defesa desse bicho são os longos tentáculos. Se eles esbarrarem em algo, 
células especiais liberam uma espécie de agulha que injeta veneno para paralisar 

o inimigo. É assim que a água-viva consegue se defender e capturar comida. Na 

hora de comer, o alimento é levado à boca, fica no centro do corpo, na parte de 

baixo, entre os tentáculos. 
 

Ai, que dor! 

A fisgada da água-viva não costuma ser fatal para os humanos. Ela provoca dor, 

queimadura, irritações na pele, febre e cãibras nos músculos. A intensidade do 

ataque depende do tamanho e da espécie do bicho. Além disso, ela não tem o 

hábito de atacar pessoas. 

(...) 
Fonte: http://www.recreio.com.br/ 

 

32- A finalidade deste texto é: 

 

(A) divertir o leitor com imagens de águas-vivas. 

(B) ensinar como se compra as águas-vivas. 

(C) contar uma história bem antiga sobre águas-vivas e suas presas. 

(D) informar a respeito de um bicho feito de água, a água viva.   
 

 

33- No trecho: “E a cada dia outras são descobertas em todo o mundo.” a 

palavra em destaque se refere a: 
 

(A) descobertas. 
(B) células. 
(C) espécies de água-viva. 

(D) irritações 

 

34- O ponto de exclamação no trecho “Ih, evaporou!” foi usado para expressar: 
 

(A) surpresa. 

(B) tristeza. 

(C) raiva. 

(D) decepção. 
 

http://www.recreio.com.br/-
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Leia o texto e responda as questões 35 a 37 

  

 

35-  De acordo com este texto, ninguém saía do castelo porque: 
 

(A) a muralha era muito perigosa. 

(B) a ponte levadiça estava quebrada. 

(C) tinham medo do terrível dragão. 

(D) existia um lago muito fundo. 

 

36-  No trecho “Saiu de madrugada, bem cedinho” (l.13), a palavra sublinhada 
dá ideia de: 

 

(A) intensidade. 

(B) lugar. 

(C) modo. 

(D) tempo. 
 

 

37-  O ponto de exclamação do trecho “Saía, sim!” expressa: 
 

(A) dúvida. 

(B) raiva. 
(C) ênfase. 
(D) Tristeza. 
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Leia o texto e responda as questões 38 e 39  
 

O Valor do Dinheiro 
 

Para ensinar ao filho o valor do dinheiro e tentar diminuir algumas de suas 

compras inúteis, a mãe o fez escrever uma relação detalhada de como gastava a 

mesada.  

Um dia em que escrevia com muito esforço as suas contas, ele disse: 

- Sabe mamãe? Desde que comecei a anotar tudo o que gasto, sempre penso 

bem antes de comprar alguma coisa. 

A mãe ficou toda contente pelo êxito do seu método, e ele completou:  

- Eu nunca compro nada que seja difícil de escrever. 

 
Fonte: http://viajandonotremdadiversao.blogspot  

 

38- Este texto tem a finalidade de: 

 

(A) informar. 

(B) ensinar. 

(C) divertir. 

(D) convencer. 

 

39- A partir da leitura do texto, pode-se deduzir que: 
 

(A) o menino gastava sua mesada de forma controlada. 

(B) o menino aprendeu a dar mais valor ao dinheiro. 

(C) o menino gastou seu dinheiro conforme ensinamento de sua mãe. 

(D) o menino gastou menos dinheiro porque não sabia escrever palavras difíceis. 

 

Leia o texto e responda as questões 40  a 42 
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40- Nesse texto, a menina se cansou rápido porque: 
 

(A) estava pedalando a bicicleta sozinha. 

(B) as meninas se cansam mais rápido que os meninos. 

(C) rejeitou a ajuda do Cascão e do Cebolinha. 

(D) as bicicletas grandes andam rápido demais. 

 

41- No quadrinho, de quem é essa fala: “Eu te disse! 

 

 

 
 

42- O humor da história em quadrinhos está no fato de: 
 

(A) a Mônica acreditar que Cebolinha e Cascão estivessem pedalando. 

(B) a Mônica ter se cansado bem mais rápido que os amiguinhos. 

(C) o Cebolinha olhar para o Cascão no primeiro quadrinho. 

(D) o Cascão pedalar devagar no último quadrinho. 

 

Leia e responda as questões 43 a 45 
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43- O objetivo desta imagem é: 
 

(A) divulgar uma comédia musical. 

(B) divulgar um filme.  

(C) anunciar um brinquedo. 

(D) convidar para assistir a um filme. 
 

44- O texto é:  
 

 (    ) fábula         (    ) propaganda         (    ) conto de fadas       (    ) poema 

 

45- Segundo o texto, a apresentação de “Shrek – O Musical”: 
 

(A) é considerada a maior comédia musical do Brasil. 
(B) estreará a partir do dia 01 de agosto. 
(C) terá uma longa temporada no Brasil. 

(D) é indicada para todos os públicos, classificação livre. 
 

 

Leia o texto abaixo e responda das questões 46 a 49 
 

O CÁGADO NA FESTA DO CÉU 

       Certa vez houve uma grande festa no céu para a qual foram convidados os bichos da 

floresta. Todos se encaminharam para lá, e o cágado também – mas este era vagaroso 

demais, de modo que andava, andava, e não chegava nunca. 

       A festa era só de três dias e o cágado nada de chegar. Desanimado, pediu a uma garça 

que o conduzisse às costas. A garça respondeu: 

       – Pois não. E o cágado montou. 

       A garça foi subindo, subindo, subindo. De vez em quando perguntava ao cágado se 

estava vendo a terra. 

       – Estou, sim, mas lá longe. A garça subia mais e mais. 

       – E agora? 

       – Agora já não vejo o menor sinalzinho de terra. 

       A garça, então, que era uma perversa, fez uma reviravolta no ar, desmontando o 

cágado. Coitado! Começou a cair com velocidade cada vez maior. E enquanto caía, 

murmurava: 

       – Se eu desta escapar, léu, léu, léu, nunca mais ao céu me deixarei levar. 

        Nisto avistou lá embaixo a terra e gritou: 

       – Arredai-vos, pedras e paus, senão eu vos esmagarei! As pedras e paus se afastaram 

e o cágado caiu. Mesmo assim arrebentou-se todo, em cem pedaços. 

         Deus, que estava vendo tudo, teve dó do coitado. Afinal de contas, aquela desgraça 

tinha acontecido só porque ele teimou em comparecer à festa no céu. E Deus, juntou outra 

vez os pedaços. É por isso que o cágado tem a casca feita de pedacinhos emendados uns 

nos outros. 

 

Monteiro Lobato. Histórias de Tia Nastácia. Obras Completas, v.3. 
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46- O autor dá sua opinião sobre a garça em: 
 

(A) “A garça subia mais e mais.”. 

(B) “A garça foi subindo, subindo, subindo.” 

(C) “A garça respondeu: – Pois não.”. 

(D) “A garça, então, que era uma perversa,”. 

 

47- Nesse texto, a frase “– Arredai-vos, pedras e paus, senão eu vos 

esmagarei!” foi dita: 
 

(A) pela garça. 
(B) pelo cágado. 
(C) por Deus. 

(D) pelas pedras. 
 

48- O texto “O CÁGADO NA FESTA DO CÉU” pertence ao gênero: 

 

(A) piada. 

(B) receita. 
(C) conto. 
(D) memória. 

 

49- Esse texto tem o objetivo de: 
 

(A) informar como vivem os animais na floresta. 
(B) explicar a origem do formato do casco do cágado. 
(C) apresentar as características de um cágado. 

(D) narrar como acontece uma festa de animais no céu. 

 

Leia o texto abaixo e responda das questões 50 e 51  

Entenda melhor o que acontece com a natureza 

Quer entender melhor o que acontece 
com a natureza quando as pessoas não cuidam 
direito dela? Então, vamos lá! Imagine que você 
não gosta de escovar os dentes e, por isso, 
acabou com uma tremenda dor de dente. O que 
você faz? Bom, todo mundo sabe que a melhor 
coisa a se fazer é procurar logo um bom dentista 
pra ele descobrir o que está acontecendo. Se for 
uma cárie, ele vai ter que fazer um tratamento, 
quem sabe uma obturação. Mas se você deixar 
esse dente doendo sem parar e não fizer nada, 
pode chegar uma hora em que ele já vai estar 
tão prejudica, do que pode acabar caindo. Ou, 
então, quando finalmente resolver ir ao dentista, 
ele pode até arrancar esse dente! E aposto que 
ninguém vai querer ficar com uma janela no 
sorriso porque não cuidou direito da saúde da 
boca. Viu só? Funciona de forma parecida 
também com a natureza: ela começa a nos dar 
sinais de que está sendo prejudicada, 
de que está "sentindo dor" e, se ninguém fizer nada, os resultados podem ser os piores possíveis. 
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50-  O assunto desse texto é: 
 

(A) a dor de arrancar um dente. 

(B) a preservação do meio ambiente. 

(C) a poluição da natureza. 

(D) o cuidado com os dentes. 
 

51- Qual é o título do texto?  

 

 

 
 

Leia a tirinha e responda as questões 52 a 54  
 

 

52- O que deixa esse texto engraçado é a: 
 

(A) ordem do menino para todos correrem do carro. 

(B) corrida das crianças na escola. 

(C) pergunta da menina ao motorista. 

(D) resposta do menino. 

 

53- No primeiro quadrinho, a expressão de Maluquinho indica que ele está: 
 

(A) triste. 

(B) com medo. 

(C) apressado. 

(D) cansado. 

 

54- Na leitura da tirinha, percebe-se que o Menino Maluquinho pretende: 

 

(A) alcançar um carro que havia passado. 

(B) perseguir alguém que estava fugindo. 

(C) fazer sua turma se movimentar. 

(D) assustar seus amigos com um grito. 
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Leia o gráfico e responda as questões 55 e 56  
 

 

55- A partir da leitura, percebe-se que a maioria dos alunos gostou mais do: 
 

(A) Livro 1. 

(B) Livro 2. 

(C) Livro 3. 

(D) Livro 4. 
 

56- No gráfico, pode-se afirmar que: 
 

(A) o Livro 1 foi escolhido como o preferido por 16 alunos. 

(B) o Livro 2 foi o livro que os alunos mais gostaram de ler. 

(C) o Livro 3 foi indicado por 12 alunos como o melhor. 

(D) o Livro 5 foi o livro que os alunos menos gostaram de ler. 
 

Leia o texto e responda as questões 57 e 58 
 

Mundo dos contos infantis invade a FLIT 

Os personagens vistos em filmes, nas páginas dos livros de histórias e fábulas infantis saíram 

do mundo da fantasia para visitar a FLIT – Feira Literária Internacional do Tocantins. Na manhã deste 

domingo, 31, foi a vez do conto A Bela e Fera. A trama, encenada por mais de 20 atores, é uma 

adaptação da obra original e traz à  tona valores como o respeito às diferenças e o amor ao próximo. 

Xícara, bule, relógio, todos com vida e falantes e uma horrível fera. Em meio a todo esse universo 

de mistério, uma linda jovem chamada Bela, que perdida na floresta, acaba se deparando na mansão 

onde todos os objetos tem vida, cantam e dançam. Mas como em todo conto de fadas, o musical também 

tem  um final feliz. O amor da Bela transforma o príncipe em humano como todos os outros objetos do 

castelo. 

O pequeno Caio Carvalho, que não desgrudava os olhos um minuto da peça, conta que o que 

achou mais legal foi o personagem Fera. Udson Umbelino dos Santos, pai do menino, explica que toda 

a família, que mora em Paraíso, veio para passar dois dias na Capital para participar da FLIT. “Viemos 

para ver alguns shows, os espetáculos teatrais e também o Balé Bolshoi. A Feira é uma ótima 

oportunidade para toda família”. 
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57- O texto trata da: 
 

(A) apresentação de shows e de danças como o Balé Bolshoi na FLIT. 

(B) encenação de contos infantis como a Bela e a Fera na FLIT. 

(C) visitação de crianças do interior do Estado na FLIT de 2012. 

(D) programação de todas as atividades acontecidas na FLIT em 2012. 
 

58- A trama, encenada por mais de 20 atores, é uma adaptação da obra original 

e traz à  tona quais valores? 

 
 
 
 
 
 

Leia o texto e responda a questão 59   
 

Você conhece alguma festa popular? 

O Carnaval, é claro! 

Mas você sabe há quanto tempo existem festas como o Carnaval? 

Os povos das antigas civilizações faziam festas para homenagear seus deuses 

e agradeciam à natureza pelo alimento que colhiam da terra. 

Essas festas foram transmitidas de pais para filhos até os dias de hoje. Elas 

mostram o jeito de ser de cada povo, suas tradições e sua cultura. 

No Brasil, as tradições portuguesas uniram-se à dança indígena e ao batuque 

africano. 

O Maracatu tem trajes e danças que lembram os antigos guerreiros e a festa 

do divino de origem portuguesa, tem danças folclóricas de origem africana. 

Danças como a Congada e o Moçambique vieram da cultura africana. O Cateretê 

e os Caboclinhos são danças de origem indígena. 

Festas como Bumba-meu-Boi narram lendas por meio de dança. 

E a Cavalhada narra a história de antigas lutas. Parece um teatro ao ar livre, 

sempre com roupas muito coloridas e máscaras curiosas. 

Em dezembro, a folia de reis celebra o nascimento do menino Jesus. 

E na virada do ano a Iemanjá, é homenageada nas águas do oceano. 

São muitas as festas populares. Com elas aprendemos uma porção de coisas... 

histórias, lendas, comidas típicas, músicas e artesanatos. 

Conhecer as festas populares é conhecer o seu próprio povo. Abre alas que eu 

quero passar. 
 

59- O tema abordado no texto acima é: 
 

(A) festas de origem africana. 

(B) festas populares e suas origens. 

(C) antigas civilizações. 

(D) danças dos antigos guerreiros. 
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Leia o texto e responda as questões 60 a 63 

 

  
 

60- A tirinha é engraçada porque Calvin: 

 

(A) está muito preocupado com a saúde de sua mãe. 

(B) convenceu Hobbes a também assinar o cartão. 

(C) teve uma atitude muito bonita para com a mãe. 

(D) está preocupado é com os afazeres da mãe em casa. 

 

61- No segundo quadrinho da tirinha, o termo ISSO se refere: 

 

(A) Ao desenho que Calvin estava fazendo para entregar a sua mãe. 

(B) A ação de Calvin em fazer “um cartão de melhoras” para sua mãe doente. 

(C) A lista de afazeres de casa que Calvin escreveu no cartão para sua mãe. 

(D) A tristeza de Calvin por saber que sua mãe não estava se sentindo bem. 

 

62- Qual é o nome do menino? 

 

 

 

 

 

63- Quem disse: “Claro, também estou com fome.   
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AO COMPARTILHAR O MATERIAL, MANTENHA 

OS CRÉDITOS DA PÁGINA E DO BLOG: 

CONHECIMENTO E TRANSFORMAÇÃO. 


