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Questão 1
Leia o texto e responda à questão.

MEZINHA CONTRA A PESTE

Em um período muito religioso da história, era comum dizer aos doentes 
que rezassem bastante para se livrar da doença. Os médicos da época também 
aconselhavam que as pessoas fugissem dos locais onde a epidemia já estava 
instalada e, como parte do tratamento dos doentes, recomendavam alegria. A 
tristeza e a melancolia eram descritas como causas do agravamento da peste.

Um tratamento comum era a administração de mezinhas, um remédio 
preparado com substâncias diversas. Uma das mezinhas mais recomendadas era 
feita de pó de texugo – bicho comum na Europa, parente dos furões.

Fonte: revista ciência hoje das crianças. Instituto Ciência Hoje (ICH). Ano 27 / n° 254. Março de 2014. p. 9

De acordo com o texto, a mezinha era

(A) um pó de texugo, bicho parente dos furões.

(B) o local onde as epidemias se instalavam.

(C) uma das causas do agravamento da peste.

(D) um remédio preparado com substâncias diversas.
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Questão 2
Leia o texto e responda a questão. 

Mãe coruja encontra com a amiga.
— Como vai o seu filhinho?
— Um gênio. Ele é precoce. Imagine que já está andando há seis meses.
— Verdade? — diz a outra. — Então já deve estar longe.

Fonte: ZIRALDO. As anedotinhas do bichinho da maçã. São Paulo: Melhoramentos, 1997.

O diálogo ocorre entre

(A) uma criança e uma amiga.

(B) uma mãe e um gênio.

(C) uma mãe e sua amiga.

(D) um jovem e uma vizinha.
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Questão 3
Leia o texto e responda à questão.

Promessas

Primeiro dia de aula, 
como é bom recomeçar! 

Mala nova, tudo novo, 
caderno, lápis no estojo, 

tudo encapado, 
tudo ajeitado, 

tudo arrumado, 
tudo prontinho. 

Não conheço a professora, 
também ela vai ser nova. 
Sei que dela vou gostar, 
e ela vai gostar de mim. 

Prometo estudar bastante, 
vou ser o primeiro da classe. 

Não vou ficar de castigo, 
nem vou brigar no recreio. 

Tudo novo, vida nova. 
Novos colegas também. 

Mas eu prometo: 
este ano, 

eu não vou emprestar a minha borracha! 

Fonte: BANDEIRA, Pedro. Cavalgando o arco-íris. 3ª edição. São Paulo: Moderna, 2012. (Coleção Girassol) p. 24.

O ponto de exclamação utilizado pelo poeta no segundo verso, “Como é bom 
recomeçar!”, indica

(A) espanto pelo recomeço das aulas.

(B) dúvida sobre o recomeço das aulas.

(C) contentamento pelo recomeço das aulas.

(D) questionamento sobre o recomeço das aulas.
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Questão 4
Leia o texto e responda à questão.

A MENINA DO LEITE

 Laurinha no seu vestido novo de pintas vermelhas, 
chinelos de bezerro, treque, treque, treque, lá ia para o 
mercado com uma lata de leite a cabeça — o primeiro 
leite da sua vaquinha mocha. Ia contente da vida, rindo-se 
e falando sozinha.

— Vendo o leite — dizia — e compro uma dúzia 
de ovos. Choco os ovos e antes de um mês já tenho uma 
dúzia de pintos. Morrem… dois, que sejam, e crescem 
dez — cinco frangas e cinco frangos. Vendo os frangos 

e crio as frangas, que crescem e viram ótimas botadeiras de duzentos ovos por 
ano cada uma. Cinco: mil ovos! Choco tudo e lá me vem quinhentos galos e mais 
outro tanto de galinhas. Vendo os galos. A dois cruzeiros cada um — duas vezes 
cinco, dez… Mil cruzeiros!… Posso então comprar doze porcas de cria e mais 
uma cabrita.

As porcas dão-me, cada uma, seis leitões. Seis vezes doze…

Estava a menina nesse ponto quando tropeçou, perdeu o equilíbrio e, com 
lata e tudo, caiu um grande tombo no chão.

Pobre Laurinha!

Ergueu-se chorosa, com um ardor de esfoladura no joelho; e enquanto 
espanejava as roupas de pó viu sumir-se, embebido pela terra seca, o primeiro 
leite da sua vaquinha mocha e com ele os doze ovos, as cinco botadeiras, os 
quinhentos galos, as doze porcas de cria, a cabritinha — todos os belos sonhos 
da sua ardente imaginação…

Fonte: LOBATO, Monteiro. A menina do leite. In: Fábulas. 23. ed. São Paulo: Brasiliense, 1971.

O texto “A menina do leite” poderia apresentar a seguinte moral:

(A) “A mentira tem pernas curtas.”

(B) “Quem tudo quer tudo perde.”

(C) “Quem ama o feio bonito lhe parece.”

(D) “De grão em grão a galinha enche o papo.” 
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Questão 5
Leia o texto e responda à questão.

O louco, o lápis e o papel
Versão anedota popular

Um louco, num hospício, chamou a enfermeira, pediu papel e lápis e 
começou a escrever. Escreveu e escreveu o dia inteiro. De vez em quando, 
parava para pensar, coçava a cabeça e continuava a escrever. Às vezes, mordia 
o lápis e ficava sério. Depois ria, olhava para cima, escrevia. Vez por outra, ficava 
emocionado e até chorava.

Admirada, a enfermeira achou melhor chamar o médico.

Quando o médico veio, o louco já tinha escrito mais de setenta e nove 
páginas.

— O que é que você está fazendo? — quis saber o médico.

— Não está vendo?, respondeu o louco. — Estou escrevendo uma carta.

— Posso saber para quem? 

O louco olhou dentro dos olhos do médico:

— Para mim mesmo!

Surpreso, o médico perguntou:

— Puxa, que interessante! E sobre o que você está escrevendo?

O louco deu risada:

— Como vou saber se ainda nem recebi a carta!

Fonte: AZEVEDO, Ricardo. Vou-me embora dessa terra, é mentira eu ano vou não! São Paulo: Ed. Moderna, 2008.

O efeito de humor desse texto é produzido especialmente pelo fato de o louco

(A) escrever uma carta

(B) ter escrito 79 páginas

(C) escrever o dia todo

(D) dizer que ainda não recebeu a carta

15-AAP-5EF-PLP-20141219-0139.indd   5 12/19/14   2:15 AM



6     Avaliação da Aprendizagem em Processo • Prova do Aluno – 5º ano do Ensino Fundamental

Questão 6
Leia os quadrinhos e responda à questão.

Fonte: https://www.google.com.br/search?q=tirinhas+chico+bento&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Njja
U7v7DMGQyATYjoLIDg&ved=0CBsQsAQ&biw=1092&bih=752  Acesso em 31.07.2014.

Na tirinha, podemos perceber que o modo de falar de Chico Bento é comum 
entre os que vivem

(A) no estrangeiro.

(B) na cidade de São Paulo.

(C) no interior de São Paulo.

(D) na zona sul de São Paulo.

Questão 7
Leia o texto e responda à questão.

Fonte: https://www.google.com.br/#q=QUADRINHOS+CASC%C3%83O Acesso em 05/09/2014.

No último quadrinho, a fala do personagem e a forma do balão indicam que o Cascão:

(A) gosta de chuva.

(B) está preparado, caso chova.

(C) não se importa se chover.

(D) está ansioso esperando a chuva.
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Questão 8

Leia o texto e responda à questão.

SALVEM A MANTIQUEIRA

Cientistas lutam pela preservação da serra que abriga diversos animais e 
plantas ameaçados

Foto: André Freitas. Parque Nacional do Caparaó, no extremo norte da cadeia de montanhas. 

O que é o que é:  uma cadeia montanhosa com aquele clima  de  friozinho 
gostoso que se estende por três estados brasileiros e é lar para diversas espécies da 
fauna e da flora. Já adivinhou? Estamos falando da Serra da Mantiqueira!

Ameaçada pela ação do homem,  ela já vem sofrendo as consequências - 
várias de suas espécies estão correndo o risco de desaparecer. Por isso, um grupo 
de cientistas criou o projeto Mantiqueira Viva, que tem como objetivo transformar 
parte da cadeia montanhosa distribuída pelos estados do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Minas Gerais em patrimônio ambiental. A medida servirá para conservar suas 
paisagens pelo controle da ocupação humana na região e das atividades econômicas 
desenvolvidas.

A iniciativa contou com a participação do Programa de Pesquisas em 
Caracterização, Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade 
do Estado de São Paulo (Biota-Fapesp), que contribuiu para organizar um abaixo-
assinado online pedindo o tombamento da serra - ou seja, sua transformação em 
patrimônio ambiental. Já foram reunidas mais de 10 mil assinaturas!

Fonte:  http://chc.cienciahoje.uol.com.br/salvem-a-mantiqueira  Acesso em 04/09/2014.

De acordo com o texto, o Projeto Mantiqueira Viva foi criado por que

(A) na Serra da Mantiqueira faz um friozinho gostoso.

(B) a Serra da Mantiqueira é um patrimônio ambiental.

(C) a Serra da Mantiqueira está ameaçada pela ação do homem. 

(D) a Serra da Mantiqueira se distribui por 3 estados brasileiros.
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Questão 9
Leia o texto e responda à questão.

UMA PARTIDA DE FUTEBOL E CIÊNCIA

O que acontece com o corpo dos jogadores quando eles estão em campo?

Noventa minutos de pura emoção. Em campo, grandes craques e incríveis 
jogadas. É preciso correr para atacar, correr para evitar o contra-ataque, se esticar 
para cabecear, pensar na próxima jogada… Haja coração! E, também, cérebro, 
músculos, pulmão… Sim, porque o corpo dos jogadores de futebol trabalha a 
todo vapor para proporcionar à torcida um placar inesquecível.

Assim que o início do jogo é autorizado pelo juiz, o que ocorre no 
organismo de um jogador de futebol profissional? Em campo, os jogadores de 
futebol aumentam o seu gasto de energia. Em geral, eles consomem, em uma 
partida, 10 a 12 vezes mais energia do que quando estão em repouso, sendo que 
há atletas que usam até 20 vezes mais.

Fonte: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/uma-partida-de-futebol-e-ciencia/ Acessado em 31/07/2014.

Na frase “Em geral, eles consomem, em uma partida, 10 a 12 vezes mais energia 
do que quando estão em repouso, sendo que há atletas que usam até 20 vezes 
mais”, a palavra marcada se refere aos

(A) juízes da partida.

(B) jogadores de futebol.

(C) corpos do jogadores.

(D) torcedores da partida.
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Questão 10
Leia o texto e responda à questão.

Fonte: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/search/label/John Acessado em 31/07/2014.

No último quadrinho, o traçado e a forma com que foi escrita a fala do persona-
gem John  informam que a palavra “encontro” foi pronunciada

(A) alto e devagar.

(B) alto e depressa.

(C) baixo e depressa.

(D) baixo e devagar.
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PRODUÇÃO ESCRITA

Você sabia que há muitas pessoas que tratam seus animais de estimação, 
também chamados de Pets, como se fossem seres humanos?

Atualmente, os animais, principalmente cachorros e gatos, têm recebido 
cuidados especiais, como roupas e coleiras de grife, tratamentos estéticos, 
massagem, banhos especiais, festas de aniversário, estadias em hotéis...

No Brasil, debates e pesquisas têm acontecido para saber se está havendo 
um exagero no tratamento dado aos animais e na relação que as pessoas têm 
estabelecido com seus bichinhos. E você, já pensou a respeito?

Leia trechos da reportagem e veja opiniões de diferentes pessoas sobre o 
assunto.

Debates sobre exageros nos cuidados a bichos de estimação
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Cão que dorme com o dono na cama. 
Gato que é beijado pelo proprietário na 
boca. Cadela vestida com roupinha e 
luvas, para não se sujar ao tocar o solo. 
Essas e outras manifestações de apreço 
amoroso dos humanos por seus bichos 
de estimação motivaram a psicóloga 
porto-alegrense Marta Rolim a escrever 
um artigo intitulado “Odeio cachórros”, 

na seção de Opinião do Jornal Zero 
Hora, publicado domingo. O texto 
foi um dos mais lidos e debatidos da 
edição. 

A autora questiona o que considera 
exageros praticados pelos donos 
de animais. Ela ressalta que a seção 
de roupas e comida para cachorro 
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no supermercado é maior do que 
a dedicada a bebês. Marta diz que 
cães não precisam de vestido rosa ou 
treinamento de atleta para viverem 
bem e que os humanos estão deixando 
de dar atenção a quem precisa. A 
psicóloga não mencionou, mas poderia 
ter relacionado os crematórios, os 
banhos de ofurô e os carrinhos de bebê 
para bichos caseiros.

A psicóloga diz que essa humanização 
pode ocorrer por diversos fatores. 
Em alguns casos, o animal reflete 
os hábitos do dono, como acontece 
com atletas que adquirem um pitbull. 
Noutros, há uma transferência de afeto 
para o bicho, tratado como criança 
pelo proprietário, numa espécie de 
vínculo amoroso.

– Nada de errado, desde que o bicho não 
seja tratado de forma mais importante 
que uma criança – pondera Marta.

A maioria acredita que sim, há 
exageros. O leitor Marcos Bonesso, 
de Porto Alegre, considerou o artigo 
“perfeito”. Ele afirma que as pessoas 
perderam a noção do que significa um 
bicho de estimação.

– Se querem uma criança, deveriam 
adotar uma, já que temos milhões de 
crianças desamparadas – critica.

Paulo Nascimento, de Canoas, achou o 
texto muito inteligente e lúcido. O leitor 
considera “repugnante” os mimos que 
certas pessoas dedicam aos cães, tais 
como roupinhas, enquanto crianças em 
entidades sociais ficam privadas de tudo.

Opiniões muito diversas têm outros 
leitores. Felipe Spuldaro, estudante de 
Marau, acha que o animal de estimação 
acaba sendo um membro da família e 
que cuidados a ele nunca devem ser 
poupados. Desde o Rio de Janeiro, 
Cláudio Nunez Vieira escreveu que 
“cachorros são melhores que muitos 
humanos que conhecemos”.

Algo semelhante ao que pensa a 
advogada porto-alegrense Ana 
Paula Contessa. Ela assinala que cada 
vez mais as pessoas colecionam só 
desilusões com o ser humano, e é 
perfeitamente normal que dediquem 
mais atenção ao animal, ao perceber 
que só o bicho é capaz de dar amor 
incondicional e nada pedir em troca. 
 
Como se vê, a “humanização” dos bichos 
rende polêmica. E não é de hoje. Ficou 
famoso o ministro do Trabalho do 
governo Collor de Mello Antônio Rogrio 
Magri, que apelou à frase “o cachorro 
também é um ser humano” para 
justificar o uso de um carro oficial para 
levar sua cadela Orca ao veterinário.

Adaptado de http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/02/artigo-em-zh-inspira-debate-sobre-exageros-no-cuidado-
a-bichos-de-estimacao-2416472.html Acesso em 05/09/2014.
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Agora escreva uma carta o jornal zero hora comentando a reportagem e 
apresentando a sua opinião a respeito da relação das pessoas com seus animais 
de estimação. Você acha que as pessoas estão exagerando no tratamento dado 
a seus animais? 

Escreva pelo menos 10 linhas. 
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