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BL01P05

Leia o texto abaixo.

Uma égua curiosa 

Uma égua foi resgatada em West Virginia nos Estados Unidos, depois de ficar entalada em uma 
árvore. Gracie ficou presa ao espiar o interior do tronco, colocando a cabeça dentro de uma fenda. 
Surpreso, um morador da região passou pelo lugar e viu a égua relinchando, tentando se soltar, 
sem sucesso. Ele chamou um vizinho que usou uma serra elétrica para libertar o animal. Gracie 
sofreu ferimentos leves, como pequenos cortes nas orelhas e na cara. Mas que égua curiosa, não?

Disponível em: <http://www.turmadosaber.com.br/jornal/default.asp>. Acesso em: 9 abr. 2012. (P050388BH_SUP)

01) (P050388BH) Esse texto é
A) um anúncio.
B) um conto.
C) uma notícia.
D) uma fábula.

Leia o texto abaixo.

Mães e filhotes

As mães de várias espécies de animais também são muito zelosas com seus filhotes: as 
mães da espécie mico-leão-dourado  tomam bastante cuidado com seus bebês, elas costumam 
carregá-los nas costas enquanto são bem pequenininhos.

Muitas vezes são muitos filhotes e, então, elas dividem o trabalho com as filhas mais velhas, 
que ajudam a transportar os irmãos menores [...].

A mamãe  capivara  amamenta com cuidado os seus filhotes, mas ela não pensa só neles, pois 
amamenta também todos os outros filhotes que estão esfomeados ali por perto mesmo que eles 
sejam de outras espécies [...].

A ninhada da mamãe gata tem em média 3 a 4 filhotes. Cada um nascerá completamente 
envolvido por uma bolsa semitransparente e ela logo vai rasgar essa bolsa para conhecer seus 
filhotes. [...]

A fêmea do coala é uma excelente mãe, mas também muito dorminhoca: passa até 22 horas 
por dia dormindo, ela tem um bom sistema digestivo, protege seu filho passando proteção contra 
os vírus de plantas através de suas fezes.

A fêmea do aligátor1 cuida de suas crias colocando-as dentro da boca para protegê-las.

*Vocabulário:
1aligátor: jacaré-norte-americano

ALENCAR, José Martiniano de. Disponível em: <http://zip.net/brtchw>. Acesso em: 26 abr. 2016. *Adaptado: Reforma Ortográfica. 
Fragmento. (SUP0207)

02) (P050371I7) Qual é o assunto desse texto?
A) O modo com que as fêmeas cuidam dos seus filhotes.
B) O tempo de sono da mãe de um recém-nascido.
C) Os sistemas digestivos das fêmeas dos coalas.
D) Os tipos de filhotes que nascem envoltos em bolsas.

03) (P050370I7) De acordo com esse texto, qual é a mãe que tem em média 3 a 4 filhotes?
A) A fêmea do aligátor.
B) A fêmea do coala.
C) A mamãe capivara.
D) A mamãe gata.
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Leia o texto abaixo.

A garota Stephanie queria mandar um recado para seu pai, que estava um pouco longe de 
casa: ele era um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional, a 300 km da órbita da 
Terra. Uma fabricante de automóveis colocou 11 carros no deserto para reproduzir a mensagem 
da garota com os rastros dos pneus. O singelo recado “Steph S2s you!”1 escrito num pedaço de 
papel foi transferido para uma área de 5,5 quilômetros quadrados, e o pai pôde ver e fotografá-lo 
lá do alto. Deve ter sido não só o maior recado do mundo, mas do universo todo.

Tradução:
1Steph S2s you: Stephanie ama você.

Disponível em: <http://migre.me/tgJEr>. Acesso em: 15 mar. 2016. (SUP0005)

04) (P050361I7) Qual é o objetivo desse texto?
A) Dar uma informação.
B) Divulgar um evento.
C) Ensinar uma tarefa.
D) Vender um produto.
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Leia o texto abaixo.

Dia Nacional do Turismo
Ah, como é bom viajar, conhecer novos lugares, novas pessoas e novos costumes. São 

experiências incríveis que vamos lembrar pela vida toda.
Quando chegamos a uma nova cidade ou um novo país, somos chamados de turistas. 

Esperamos ser bem tratados e recebidos. Por isto, é muito importante sermos atenciosos e 
prestativos quando encontramos turistas em nossa cidade.

O Brasil é um país enorme, chamado de país continente, devido à diversidade e riqueza cultural 
que aqui encontramos. No Rio de Janeiro temos praia [...] e réveillon; Salvador oferece uma culinária 
exótica1 e um carnaval quente; a fauna e flora do Pantanal Mato-Grossense encantam a todos; a 
influência alemã no sul do país pode ser vista na arquitetura [...]!

É por tudo isso que o Brasil tem um grande potencial para o desenvolvimento do turismo, um 
setor da economia muito importante e rentável2 para o país. [...]

*Vocabulário:
1exótica: algo que não é comum.
2rentável: lucrativo, vantajoso.

SMARTKIDS. Dia Nacional do Turismo. Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/data/2-marco-dia-nacional-do-turismo>. 
Acesso em: 11 mar. 2016. Fragmento. (P050501H6_SUP)

05) (P050852H6) Qual é o assunto desse texto?
A) Carnaval brasileiro.
B) Economia.
C) Regiões do Brasil.
D) Turismo.

Leia o texto abaixo.

Resenha Codipeia
Nos recebidos da primeira quinzena de dezembro, mostrei um lançamento que recebemos [...] 

chamado Codipeia, brinquedo que promete desenvolver nas crianças de 3 a 6 anos a lógica e 
resolução de problemas.

A centopeia vem com um conjunto de peças com comandos variados que, ao serem encaixadas 
em ordens diferentes, indicam a direção em que o bichinho vai percorrer para contornar obstáculos, 
podendo, dessa forma, a criança mudar e reorganizar as peças, criando “novas programações”, 
novos caminhos para a centopeia.

A ideia é que este brinquedo ofereça [...] os fundamentos necessários para que a criança 
conheça uma série de novos conceitos e exercite sua capacidade de codificação, resolução de 
problemas, raciocínio lógico e criação de sequências. [...]

Como pontos positivos, ressalto toda essa questão no desenvolvimento na criança, raciocínio 
e lógica de programação do caminho, para depois o robô executar o plano traçado pela própria 
criança.

Como ponto negativo, além do preço ainda ser salgado (apesar de já ter baixado, antes o 
preço sugerido estava em quase 600 reais), está nas rodinhas, que não desviam quando tocam 
em algo e param prontamente. Também deve-se atentar para cabelos presos nelas.

OMETTO, Marrie. Resenha Codipeia: brinquedo que centopeia que ensina codificação e raciocínio lógico para crianças. In: Mamãe 
plugada. 2016. Disponível em: <https://bit.ly/2Xnv416>. Acesso em: 3 ago. 2020. Fragmento. (P060203I7_SUP)

06) (P060207I7) Nesse texto, no trecho “... ainda ser salgado...” (5º parágrafo), a palavra destacada tem o 
mesmo sentido de
A) amargo.
B) caro.
C) difícil.
D) doloroso.
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Leia novamente o texto “Resenha Codipeia” para responder à questão abaixo.

07) (P060205I7) Esse texto foi escrito para 
A) apresentar uma opinião.
B) narrar uma história.
C) relatar um acontecimento.
D) vender um produto.

Leia o texto abaixo.

Estudo aponta que abelhas são capazes de resolver operações matemáticas
Pesquisa buscou entender relação entre tamanho do cérebro e sua potência, o que pode ser 

uma porta para inteligência artificial

As abelhas são capazes de fazer operações matemática simples, como a soma e a subtração, 
segundo um estudo publicado [...] pela revista “Science Advances”, cujo objetivo é compreender 
a relação entre o tamanho do cérebro e sua potência, fazendo experiências com estes pequenos 
insetos.

Esta descoberta [...] pode ser uma porta aberta em relação ao campo da Inteligência Artificial, 
especialmente para melhorar os processos de aprendizagem rápida, segundo um comunicado da 
Universidade RMIT de Melbourne. [...]

EFE. Estudo aponta que abelhas são capazes de resolver operações matemáticas. In: Exame. 2019. Disponível em: <https://exame.
abril.com.br/ciencia/estudo-aponta-que-abelhas-sao-capazes-de-resolver-operacoes-matematicas/>. Acesso em: 4 jun. 2019. 

Fragmento. (P060079I7_SUP)

08) (P060079I7) De acordo com esse texto, as abelhas 
A) apresentam inteligência artificial.
B) conseguem se comunicar por meio de sons.
C) são capazes de fazer cálculos.
D) têm capacidade de aprender rapidamente.

P0501

4



BL03P05

Leia o texto abaixo.

Fofura do dia: bebê dorme abraçado a cãozinho e viraliza na web

A hora da soneca se tornou um momento de fofura extrema na casa de Jessica e Alex, um 
casal dos Estados Unidos. Depois da chegada do filho Theo, os três cães da família se tornaram 
companheiros inseparáveis do bebê e viralizaram na internet.

No Instagram (@samsonthedood), os cachorros da raça goldendoodle já tinham uma legião 
de fãs, mas, depois que os tutores passaram a compartilhar imagens de Theo dormindo entre os 
amiguinhos de quatro patas, os internautas foram à loucura. O preferido do bebê, no entanto, é 
o cão Samson. [...]

Segundo os pais, os momentos de fofura começaram a acontecer quando Theo tinha apenas 
três meses de idade.

Disponível em: <https://bit.ly/3jTGnIh>. Acesso em: 31 jul. 2020. Fragmento. (P060307I7_SUP)

09) (P060307I7) Entende-se desse texto que
A) o bebê deseja ser famoso com seus vídeos na internet.
B) o bebê só consegue dormir na companhia dos cachorros.
C) os cachorros são dóceis com o bebê da família.
D) os cachorros são de uma raça famosa na internet.

Leia o texto abaixo.

Uma curtição 

Todos os grandes personagens de quadrinhos nasceram e cresceram nas tirinhas de jornal. 
Depois, foram para as revistinhas, os desenhos animados, os filmes, tudo mais. 

As tirinhas são ótimas porque os leitores acompanham animados as aventuras do personagem 
todo dia. Piada após piada, a personalidade do herói vai sendo formada e ele vai ficando cada 
vez mais vivo na cabeça dos leitores. As tiras são boas também para o autor, que vai exercitando 
a capacidade de criar situações novas todo dia e acaba definindo quem é o personagem, de que 
coisas ele gosta, do que ele é capaz, quais são suas manias... 

Daí fica mais fácil criar as histórias mais longas, que o leitor encontra nas revistinhas. Desculpem 
o trocadilho1, mas histórias curtas são uma curtição tanto para o leitor quanto para o autor. [...]

*Vocabulário:
1trocadilho: uso de palavras com sons parecidos.

ZIRALDO. Curta o menino maluquinho: em histórias rapidinhas. São Paulo: Globo, 2006. (P050354H6_SUP)

10) (P050354H6) De acordo com esse texto, os personagens de quadrinhos nasceram e cresceram
A) nas revistinhas.
B) nas tirinhas de jornal.
C) nos desenhos animados.
D) nos filmes.
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Leia o texto abaixo.

Estudantes viram artistas de rua

Mais de mil crianças da cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, se transformaram em 
artistas de rua. Elas pintaram cerca de cem painéis nas avenidas Alberto Andaló e José Munia.

As “telas” são tapumes, placas usadas para cercar construções de edifícios e de uma obra contra 
enchentes. Antes, elas eram meio cinzas, sem cor. Agora ficaram cheias de desenhos, alegres.

Os artistas estudam em 29 escolas municipais, estaduais e particulares e na Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais) e têm de 3 a 17 anos.

A pintura foi uma festa. Durou três dias. Os quadros vão ficar expostos enquanto durar a obra. 
“A cidade ficou cheia de vida”, disse o assessor Egberto da Silva [...].

ZANETTI, Edmilson. Disponível em: <http://www1.uol.com.br/criancas/report/fn170509.htm>. Acesso em: 25 nov. 2015. Fragmento. (P050459H6_SUP)

11) (P050459H6) Nesse texto, no trecho “‘A cidade ficou cheia de vida’”, a expressão destacada significa 
A) colorida.
B) desenvolvida.
C) populosa.
D) saudável.

Leia o texto abaixo.

Parques temáticos e aquáticos: 24 horas de pura diversão!

De norte a sul, o que não falta é diversão para quem passeia pelo Brasil. São mais de 15 
parques, aquáticos e temáticos, à disposição do turista em nove estados brasileiros. Paisagens 
com cenários exuberantes, brinquedos e atividades das mais variadas são atrativos para quem 
está a fim de curtir uma experiência única, lúdica e encantadora. Os parques são opções de lazer 
para toda família, com atrações para crianças e adultos, onde o que mais interessa não é a idade, 
mas a energia e disposição para embarcar nas aventuras proporcionadas. [...]

TURISMO BRASIL. Disponível em: <http://www.turismobrasil.gov.br/partiudiversao.html>. Acesso em: 30 nov. 2015. Fragmento. (P050589H6_SUP)

12) (P050589H6) Esse texto foi escrito para
A) divertir o leitor. 
B) informar o leitor.
C) narrar uma história.
D) vender um produto.

P0501
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Leia o texto abaixo.

Vitorioso Peter Pan

Era uma vez três irmãos, Wendy, João e Miguel, que viviam em um bairro de Londres.
Antes de dormir, eles adoravam ouvir as fantásticas histórias de Peter Pan. [...]
Numa bela noite estrelada, [...] Peter Pan e a Fada Sininho resolveram visitá-los [...].
─ Venham voar conosco! ─ disse Peter Pan. ─ Nós os levaremos à Terra do Nunca. [...]
[...] Então, a Fada Sininho jogou sobre eles o seu pó mágico e traçou um caminho de luz, para 

que todos saíssem voando em direção à Terra do Nunca. 
[...] Chegando à moradia dos meninos perdidos, Sininho avisou a Peter Pan que a princesa 

dos índios havia sido capturada. Ouvindo isso, ele saiu em disparada para resolver a questão. [...] 
A princesa estava amarrada em uma pedra e, se não fosse solta logo, morreria afogada quando 
a maré subisse.

Quando Peter Pan se aproximou para soltá-la, o Capitão Gancho apareceu, disposto a capturar 
o herói. Ele tentou agarrar Peter Pan, mas este se desviou rapidamente e o Capitão Gancho caiu 
no mar, onde o temido crocodilo Tic-Tac o esperava. Mais uma vitória de Peter Pan!

KLEIN, Cristina. 365 histórias: Uma história por dia. São Paulo: Rideel, 2014, p. 116. Fragmento. (P040322H6_SUP)

13) (P040322H6) De acordo com esse texto, onde os três irmãos moravam?
A) Em um bairro de Londres.
B) Em um navio de piratas.
C) Na aldeia dos índios.
D) Na casa dos meninos perdidos. 

14) (P040343H6) Qual é a personagem principal dessa história?
A) Capitão Gancho.
B) Peter Pan. 
C) Sininho.
D) Wendy.

Leia o texto abaixo.

CARLA,

NÃO SE ESQUEÇA DE RECOLHER AS ROUPAS 
DO VARAL!

                                                                                                 
UM BEIJO,                                                                                                                        

PAPAI.

15) (P020377I7) Esse texto é um
A) bilhete.
B) cartaz.
C) convite.
D) rótulo.

P0501
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Leia o texto abaixo.

 
Disponível em: <http://www.aquaticocarazinho.com.br/eventos/ver/9/campanha-do-agasalho-2017>. Acesso em: 14 out. 2019. (SUP040023I7)

16) (P040072I7) Esse texto serve para
A) anunciar a venda de roupas.
B) divertir as crianças.
C) divulgar uma campanha.
D) informar sobre um produto.

P0501
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Leia o texto abaixo.

Ecologia da borboleta-monarca

As borboletas-monarcas (Danaus plexippus) são nativas das Américas do Norte e do Sul. No 
século XVII, entretanto, espalharam-se para outras partes do mundo. As monarcas foram vistas 
primeiramente no Havaí por volta de 1840 e posteriormente em várias ilhas do Pacífico Sul entre 
1850 e 1860 [...]. No início da década de 1870, as primeiras monarcas foram reportadas na 
Austrália e Nova Zelândia [...]. Não está claro exatamente como e por que a emigração ocorreu. 
Uma possibilidade seria o transporte das monarcas em navios, tanto como larvas levadas a bordo 
[...] ou como monarcas adultas que pousaram nos navios que fariam viagens oceânicas. É muito 
provável o envolvimento de humanos no processo, porém não se sabe até que ponto. Pelo fato 
de as monarcas da América do Norte geralmente conseguirem voar mais de 2 200 km durante a 
migração, é possível que algumas tenham percorrido a jornada sozinhas [...].

OBERHAUSER, Karen S.; SOLENSKY, Michelle J. Disponível em: <http://www.ecologia.info/borboleta-monarca.htm>. 
Acesso em: 5 jan. 2016. Fragmento. (P050442H6_SUP)

17) (P051008H6) Qual é o tema desse texto?
A) As borboletas-monarcas espalhadas pelo mundo.
B) As distâncias percorridas pelas borboletas-monarcas.
C) O aparecimento das borboletas-monarcas na Austrália e Nova Zelândia.
D) O surgimento das borboletas-monarcas nas Américas do Norte e do Sul.

18) (P050442H6) De acordo com esse texto, as borboletas-monarcas foram vistas pela primeira vez por volta de
A) 1840.
B) 1850.
C) 1860.
D) 1870.

Leia o texto abaixo.

Ronaldinhão!

Quando a gente vê ele ali parado perto do meio de campo, andando de um lado pro outro, eu 
e a minha turma ficamos até com raiva: “pô, ele não vai fazer nada!”

Então a gente o chama de Ronaldinho, como se fosse uma coisa pequenininha de nada. Mas 
aí o jogo vira bem naquela direção, a bola chega naqueles pés... e fica com ele como se fosse um 
cachorrinho de estimação! Gira feito uma coisa contente, não sai de perto.

Nessa hora, a gente chama de Ronaldo. Depois ele resolve partir pro gol. Aí é uma loucura, 
porque a bola simplesmente gruda nele, como se tivesse um ímã e tudo!

E a gente pensa: “não vai dar, ele é louco, vai bem em cima da defesa!” E ele dá assim uns 
toquinhos como quem não quer nada... Então passa um adversário de um lado, passa outro do 
outro lado. É como se ele estivesse dando choque, porque os caras vão caindo de maduros! 
Nessa hora, a gente o chama de Ronaldão.

Ele entra na área, vem o goleiro, mas, que nada! O negócio da bola é com ele mesmo! Só vai 
sair daqueles pés quando ele quiser!

E na hora em que a gente já está rouco, gritando de querer a bola lá dentro, ele faz o nosso 
gosto: prepara o chute e... a rede balança! E com a rede, balança junto, de felicidade, o coração 
da gente. Que gostoso!

BONASS, Fernando. Disponível em: <http://www1.uol.com.br/criancas/conto/fn050708.htm>. Acesso em: 30 mar. 2016. (P050937H6_SUP)

19) (P050937H6) Nesse texto, qual é o trecho que apresenta uma opinião do narrador?
A) “Quando a gente vê ele ali parado...”.
B) “Mas aí o jogo vira...”.
C) “Depois ele resolve partir pro gol.”.
D) “Que gostoso!”.

P0501
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Leia o texto abaixo.
Cena de campo

Um manso burrinho
de pelo marrom
zurrava baixinho 
fazendo ron-ron...

Azul borboleta
Querendo brincar
Nos olhos do amigo
Pôs-se a mirar:

– Dizei-me, espelhinho,
Com toda franqueza
Quem é neste mundo
Que tem mais beleza?

– Sois vós, minha Alteza, 
Com toda a certeza!

DIAS, Ieda. Canção da menina descalça. Belo Horizonte: RHJ, 1993. (P050394ES_SUP)

20) (P050394ES) Nesse texto, no verso “fazendo ron-ron...” (1ª estrofe), as reticências indicam
A) continuação do som que o burro fazia.
B) modificação da atitude do burro.
C) mudança da fala de personagem.
D) pausa no pensamento do narrador.

Leia o texto abaixo.
Amiga dos animais

Em um belo dia de verão, Menina Metamorfe andava feliz pelo bosque da Escola de Heróis. 
Porém, ela não sabia que o temível Superproblema estava preparando uma emboscada.

Utilizando um gravador de sons, Superproblema imitou o uivo de um lobo em perigo. Temendo 
que o animal estivesse ferido, a Menina Metamorfe correu na direção do som, mas caiu em 
um buraco. Superproblema fechou o buraco rapidamente, com uma enorme tampa de vidro 
indestrutível.

– Hahahaha! – riu o vilão. Agora, você está em minhas mãos! Em poucos minutos, o ar desse 
buraco vai acabar e você não poderá respirar. Adeus, Metamorfe, até nunca mais!

Desesperada, a Menina Metamorfe tentou se transformar em algo que a ajudasse escapar 
dali. Primeiro, em um enorme urso, para levantar a tampa, mas esta era muito pesada. Depois, 
em uma formiga, mas não havia frestas por onde escapar. Tentou ainda se transformar em uma 
toupeira, mas o chão e as paredes eram muito duros e ela não conseguiu cavá-los. 

Sem encontrar um jeito para se libertar, Metamorfe gritou por socorro. A garota começou a 
chorar, pensando que ninguém iria passar e ouvi-la. Mas, de repente, percebeu que a tampa 
estava se movendo. [...] Quem a salvou foram os animais da floresta! [...]

– Obrigada, amigos! – disse ela com lágrimas. – Vocês salvaram a minha vida!
KLEIN, Cristina. 365 histórias: uma história por dia. São Paulo: Rideel, 2014. p. 167. Fragmento. (P030764H6_SUP)

21) (P030767H6) No trecho “Temendo que o animal estivesse ferido,...”, a palavra “animal” está no lugar  de
A) formiga.
B) lobo.
C) toupeira.
D) urso.

22) (P030766H6) No trecho “... Superproblema estava preparando uma emboscada.”, a palavra “emboscada” 
tem o sentido de
A) armadilha.
B) corrida.
C) fuga.
D) transformação.
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