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Questão 1

Leia o texto.

Lá vem o carteiro

As primeiras comunicações de que o mundo tem notícia eram entregues por 
mensageiros que decoravam o texto da carta e corriam a pé por quilômetros 
para recitá-lo ao destinatário.

No Brasil, o primeiro entregador de cartas recebeu o nome de tropeiro. Depois 
vieram o estafeta, o carregador de mala postal, o inspetor de serviço postal e 
o carteiro.

O mensageiro Paulo Bregaro é considerado o primeiro carteiro brasileiro. Foi ele 
quem entregou, no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga, 
a correspondência da Imperatriz Leopoldina a Dom Pedro I.

(Fonte www.ibge.gov.br/bgeteen/datas/carteiro/home.html. Acesso em 02/09/2014)

O mensageiro Paulo Bregaro é considerado o primeiro

(A) tropeiro do Brasil

(B) carteiro do Brasil

(C) inspetor do Brasil

(D) estafeta do Brasil
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Questão 2

Banho de arte

Oi, Ciências Hoje para Crianças! 

Meu nome é Giulia, tenho 10 anos e gosto muito da revista. Minha professora 
faz sorteios para levarmos a Revista ciências hoje para crianças  para casa e 
eu peguei a edição 235. Gostei da matéria “Tem história na passarela” e gostaria 
de dar uma sugestão: uma reportagem sobre pintores famosos e técnicas de 
pintura. Já fiz aulas de pintura, mas gostaria de aprender mais.

Giulia Alves, Sorocaba/São Paulo.

(Fonte: revista ciências hoje para crianças/ Ano 25 / n° 241 / Dezembro de 2012. Acesso em 27/08/2014).

Esse texto é

(A) uma receita.

(B) uma biografia.

(C) uma carta.

(D) um anúncio.
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Questão 3

Exposição sobre a vida de Anne Frank começa em São Paulo

Annelisse Maria Frank (1929-1945)

DE SÃO PAULO | 12/08/2014  

Aberta hoje (12) em São Paulo, a exposição itinerante “Anne Frank - Histórias 
que Ensinam Valores” conta a vida da menina judia que escreveu um diário na 
época do nazismo.

A mostra é gratuita e fica em cartaz até o dia 23 de agosto na biblioteca do 
Senac Lapa Tito.

Ao passear pela exposição, o público poderá conhecer melhor a vida de Annelisse 
Maria Frank (1929-1945), que viveu durante a Segunda Guerra Mundial.

Composta por três painéis que apresentam fatos importantes da vida de Anne, 
a exibição tem vídeos e documentos históricos.

Até o final de 2016, a mostra irá percorrer 56 bibliotecas do Senac São Paulo. A 
proposta é estimular a reflexão sobre esses acontecimentos e a responsabilidade 
de cada indivíduo na construção de uma sociedade justa.

Anne é autora do “Diário de Anne Frank”, que se tornou um clássico sobre os 
horrores da guerra, vista pelos olhos de uma adolescente.

PARA CONFERIR
Aprendendo com Anne Frank
QUANDO até 23/8; de segunda a sexta, das 8h às 21h; aos sábados, das 8h às 15h 
ONDE Biblioteca do Senac Lapa Tito - Rua Tito, 54, Vila Romana
QUANTO grátis 

Esse texto serve para

(A) divertir.
(B) emocionar.
(C) informar.
(D) surpreender.
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Questão 4

TEXTO 1
Felinos

Os cientistas ainda não conseguiram desvendar totalmente por que esses felinos 
passam pelo menos a metade do dia dormindo. Uma das hipóteses levantadas 
é o fato de os gatos serem, por natureza, caçadores. Assim, instintivamente, eles 
poupariam o máximo de energia para o momento de uma eventual caçada, 
mesmo que isso seja pouco provável na vida dos animais domesticados. 

Fonte: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/por-que-os-gatos-dormem-tanto Acesso: 02/09/2014T

TEXTO 2
Coalas

Esse friozinho dá uma vontade de dormir  Mas não é só na gente não. Muitos 
animais passam o dia todo dormindo, mesmo nos dias mais quentes. Os 
campeões da preguiça são os Coalas, eles dormem 22 horas por dia. Quando 
acordados passam grande parte das horas ativos, comendo folhas, que são de 
difícil digestão, por isto sua fisiologia exige que ele descanse bastante.

Fonte: http://bioventuraecoturismoanimal.wordpress.com/2011/06/22/ai-que-soninho-o-sono-nos-animais/ Acesso: 
02/09/2014

Os textos “Felinos” e “Coalas” têm um assunto comum. Nos dois, os animais

(A) brigam muito.
(B) comem muito.
(C) passeiam muito.
(D) dormem muito.
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Questão 5

Leia o texto e responda à questão

Fonte: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-misterio-dos-bolinhos/ Acesso 02/09/2014

A expressão ZZZ... no balão do 5º quadrinho, indica que a Senhorita Diná está 

(A) cantando

(B) dormindo

(C) gritando

(D) cochichando
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Questão 6

Leia o texto e responda à questão.

NO MUNDO DA LUA

Lá vai a Lua...
Lá vai!
Boiando...
Como um limão que flutua.
E eu fico de cá, pensando:
Que haverá dentro da lua?
Mas a Lua nem escuta...
Fura uma nuvem,
Se esconde,
Surge e se põe a me olhar.
Será que de “esconde-esconde”
Ela está me convidando
Para brincar?
E a Lua
Continua...
Lá vai andando,
Lá vai...
Ninguém a está segurando...
Por que é que a Lua não cai?

Fonte: ALVAREZ, Martins d’. No mundo da lua. In: REIS, A. A. dos. Histórias para você. Fortaleza: Ed. UFC, 2001.

O ponto de interrogação utilizado pelo poeta no último verso indica

(A)  uma explicação para si mesmo.

(B)  uma pergunta para si mesmo.

(C)  uma pergunta para a Lua.

(D)  um aviso para a Lua.
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Questão 7

Leia o texto e responda à questão

Poeta e escritor dinamarquês - Hans Christian Andersen

02/04/1805, Odense, Dinamarca
04/08/1875, Copenhague, Dinamarca

Hans Christian Andersen era filho de um sapateiro e sua família morava num 
único quarto. Apesar das dificuldades, ele aprendeu a ler desde muito cedo e 
adorava ouvir histórias.

Em 1816, seu pai morreu e ele, com apenas 11 anos, precisou abandonar a escola, 
mas já demonstrava aptidão para o teatro e a literatura. Aos 14 anos, Andersen 
foi para Copenhague, onde conheceu o diretor do Teatro Real, Jonas Collin. 
Andersen trabalhou como ator e bailarino, além de escrever algumas peças.

Em 1828, entrou na Universidade de Copenhague e já publicava diversos livros, 
mas só alcançou o reconhecimento internacional em 1835, quando lançou o 
romance “O Improvisador”.

Entre 1835 e 1842, Andersen lançou seis volumes de “Contos” para crianças. E 
continuou escrevendo contos infantis até 1872, chegando à marca de 156 histórias. 
No final de 1872, ficou muito doente e permaneceu com a saúde abalada até 4 
de agosto de 1875, quando faleceu, em Copenhague.

Fonte: http://educacao.uol.com.br/biografias/hans-christian-andersen.jhtm Acesso 03/09/2014.

O principal assunto do texto  é

(A) a biografia de  Hans Christian Andersen

(B) a morte de Hans Christian Andersen

(C) a obra de Hans Christian Andersen

(D) a infância  de  Hans Christian Andersen
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Questão 8

 Leia o texto e responda à questão

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

No último quadrinho, a forma com que foi escrita a fala do personagem John 
informa que a frase foi pronunciada

(A) alto 

(B) baixo

(C) devagar

(D) lentamente
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Questão 9 

Leia o texto 

São Paulo, sábado, 20 de novembro de 2010

DÚVIDA ANIMAL 

Quantos gramas pesa uma pulga?

Pedro Henrique Pereira Cunha, 8 anos

Uma pulga pesa muito menos do que um grama (isso é menos do que um grão de 
arroz). Ela suga por dia, em média, 14 microlitros de sangue, o que corresponde 
a quase 15 vezes o peso corporal desse animal. Esse sangue é sugado de seu 
hospedeiro (cão, gato e outros animais), que é onde geralmente vive a pulga.

Rodney Ramiro Cavichioli,  professor-doutor do Departamento de Zoologia da 
Universidade Federal do Paraná.

GLOSSÁRIO
MICROLITRO - é uma medida bem pequenina; é a milésima parte de 1 mililitro.  

Disponível: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/folhinha/dicas/di20111012.htm

No enunciado, o termo “Ela” se refere a:

(A) cão

(B) pulga

(C) animais

(D) hospedeira
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Questão 10

 Leia e responda o que se pede:

O que é chuva ácida?

A química Adalgiza Fornaro, do Departamento de Ciências Atmosféricas da 
Universidade de São Paulo, explica que a chuva ácida se forma quando a água 
das nuvens entra em contato com certos gases e forma ácidos.

“A água das nuvens entra em contato com o gás carbônico, formando o ácido 
carbônico”, conta. Segundo ela, quase toda chuva é naturalmente ácida. Mas isso 
não é motivo de preocupação: a acidez da água que cai dos céus não costuma 
ser forte o suficiente para causar danos.

Com o aumento da poluição atmosférica, porém, algumas complicações podem 
surgir. Quando a água entra em contato com os gases liberados por carros e 
fábricas, acaba formando ácidos mais fortes, como o sulfúrico e nítrico. Embora 
estes ácidos não estejam em concentrações altas o suficiente para queimar 
a pele, causam grandes estragos na agricultura e nas florestas, queimando as 
folhas, além de contaminarem a água de rios e lagos.

Fonte: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/o-que-e-chuva-acida  Acesso: 19/04/2013

Uma das consequências da chuva ácida, de acordo com o texto é: 

(A) a queimadura da pele.

(B) a poluição atmosférica.

(C) a contaminação da água de rios e lagos.

(D) a entrada das nuvens em contato com o gás carbônico.
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PRODUÇÃO DO FINAL DE UMA HISTÓRIA

Leia o trecho abaixo e escreva um final para esta história. Lembre-se que o final 
que você inventar tem que combinar com a história já escrita.

A Dona Raposa e os Peixes

Um dia, bem cedinho, seu Raposa andava pelo bosque. Ao passar perto 
de um rio, viu uma quantidade enorme de peixes nadando. Entusiasmado, ele 
começou a pescar. Eram tantos os peixes, e seu Raposo estava tão esfomeado, 
que em pouquíssimo tempo pescou três lindas traíras.

Muito alegre, foi para casa e disse à mulher, ao chegar:
- Dona Raposinha, olhe só a sorte que tive hoje!
- Oh! Que traíras enormes! – exclamou dona Raposa, já com água na boca.
- Pois é. Eu como uma, você outra e ainda vai sobrar uma... Por isso, eu 

pensei em convidar seu Tigre para almoçar; é sempre bom agradá-lo...
- Você é quem manda, querido Raposo. Vou fritar com muito cuidado essas 

traíras.Vão ficar deliciosas! Ande, vá convidar seu Tigre!
Seu raposo esfregou as mãos satisfeito e saiu em busca de seu Tigre. Dona 

Raposa se pôs a preparar os peixes. Quando ficaram bem fritos, o cheiro era tão 
apetitoso que ela murmurou:

- Vou experimentar minha traíra para ver se ela ficou boa de sal. Só um 
pedacinho de nada, pois ia ser bem chato se eu a comesse inteira antes de seu 
Raposo chegar com o convidado! 

Ela começou a beliscar o peixe e achou-o tão saboroso que se esqueceu do 
que havia dito.

Em poucos segundos o prato ficou limpo.
- Estava deliciosa! Agora preciso experimentar a do Raposo; ele é muito 

delicado e, se sua traíra não estiver bem frita, com certeza vai ficar zangado!
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Comeu a cauda torrada, depois uma das barbatanas, a seguir a cabeça e, 
quando percebeu, toda a traíra de seu Raposo havia desaparecido.

- Meu Deus, comi inteirinha! – ela exclamou. – Mas, agora, o estrago está 
feito. Então não faz mais diferença se eu comer também a última!

E, do mesmo jeito, comeu a última traíra.
Por fim, chegou seu Raposo, acompanhado de seu Tigre, e perguntou 

à mulher:
Preparou as traíras?
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