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1º Trimestre – 5º ano A e B
Leia o texto abaixo e responda às questões 01 e 02.

FAMÍLIA: FELIDAE
COLORAÇÃO: a coloração e o padrão de manchas varia individualmente, sendo
predominantemente amarelada nas regiões superiores, com manchas pretas, chamadas
de rosetas. Essas rosetas formam bandas longitudinais no flanco do animal, sendo
possível identificar indivíduos que possuem diferentes padrões de bandas e rosetas.
ALIMENTAÇÃO: lagartos, serpentes, pequenos roedores, ouriços, cutias, pacas, tatus,
marsupiais, macacos, pequenos veados, aves, ovos, carcaças.
HABITAT: em ambientes florestados. Ocorrem também em áreas de campos, manguezais
e banhados, aparentemente há a necessidade de que estas áreas estejam próximas a
florestas.
CURIOSIDADES: caçam animais no solo, porém alimentam-se com frequência de
animais de hábitos arborícolas como primatas, ouriços e outros. São solitárias e noturnas
sendo possível a observação de mais de um indivíduo durante a reprodução e a mãe
criando seus filhotes. Usam espaços entre raízes de grandes árvores caídas como
abrigos para seus filhotes
1) No trecho “Caçam animais no solo[...]” o verbo ‘caçam’ refere-se a
(A) curiosidades.
(B) primatas.
(C) jaguatiricas.
(D) florestas.

2) O verbete acima tem como tema/assunto
(A) o risco de extinção das jaguatiricas.
(B) os zoológicos em que se pode encontrar jaguatiricas.
(C) as características gerais da jaguatirica.
(D) informações sobre como as jaguatiricas se acasalam.

Leia o texto abaixo e responda às questões 04, 05 e 06.
Copa 2014
A Fifa anunciou na noite deste domingo o nome da mascote oficial da Copa do
Mundo de 2014. Depois de uma eleição que durou três meses e oferecia três alternativas
– todas sugeridas pela própria Fifa – a palavra Fuleco foi escolhida por 1,7 milhão de
brasileiros, que corresponde a 48% dos votos. O nome vencedor vem da fusão de
“futebol e “ecologia”.
Em segundo lugar ficou Zuzeco, com 31%, que era a combinação entre “azul’ e
“ecologia”. O nome Amijubi, de “amizade” e “júbilo”, terminou em terceiro lugar, com 21%
dos votos.
https://veja.abril.com.br/esporte/mascote-da-copa-2014-ganha-nome-de-fuleco/

3) A informação principal desse texto está no trecho:
(A) “Depois de uma eleição que durou três meses [...] a palavra Fuleco foi escolhida...”.
(B) “O nome vencedor vem da fusão de ‘futebol’ e ‘ecologia’.”.
(C) “Em segundo lugar ficou Zuzeco [...] que era a combinação entre ‘azul’ e ‘ecologia’.”.
(D) “O nome Amijubi, de ‘amizade’ e ‘júbilo’ terminou em terceiro lugar...”.

4) No período “Depois de uma eleição que durou três meses e oferecia três alternativas
[...]” o verbo ‘durou’ está no singular porque concorda com
(A) três.
(B) eleição.
(C) meses.
(D) alternativas.
5) No trecho “[...] três alternativas – todas sugeridas pela própria Fifa – a palavra [...]” o
uso do travessão é para
(A) trazer uma informação complementar acerca da escolha do nome da mascote.
(B) trazer uma informação que é desnecessária ao leitor.
(C) fazer um questionamento sobre a escolha do nome da mascote.
(D) apresentar o nome das mascotes escolhidas para o evento.

Leia o texto a seguir e responda às questões 06, 07, 08 e 09.
Florianópolis, 18 de dezembro de 2 010.
Querida Cecília, Como vai você? Espero que esteja tudo bem com você.
Estou escrevendo esta carta porque aqui não há computadores e nem internet para
mandar e-mail. Demorei para acostumar, mas agora, depois de seis meses, posso dizer
que estou gostando de morar longe da cidade. O sitio do vovô é enorme. Os vizinhos são
amáveis e vivem com muito pouco. Mesmo assim são felizes e não reclamam da vida.
Levanto bem cedinho e vou ajudar na limpeza do jardim, do galinheiro e do
estábulo. Passo o dia todo ajudando meu avô. Sempre há coisas pra fazer.
Durante a noite estou tão cansado, que durmo a noite inteira. Nem tenho tempo pra
pensar bobagens.
Aos sábados têm missa à noite aqui perto. E depois da missa tem baile dos jovens.
Vovô permite que eu fique até o baile terminar. Adivinhe o horário do término do baile?
Meia noite.
Passar uns tempos aqui está fazendo bem pra minha cabeça. Começo até a pensar
na possibilidade de não voltar mais.
A vida no campo rejuvenesce. Você precisa conferir.
Espero por você aqui.
Abraço,
De seu irmão Rogério
Disponível em: http://fenaeduca.blogspot.com/2011/11/modelos-de-cartas.html Acesso em 06 jan. de 2020.

6) O texto acima é
(A) uma carta comercial.
(B) uma carta do leitor.
(C) uma carta ao leitor.
(D) uma carta pessoal.

7) De acordo com o texto, o remetente e o destinatário da carta são
(A) Rogério e Cecília.
(B) O avô de Rogério e Cecília.
(C) Florianópolis e Cecília.
(D) Os vizinhos de Rogério e Cecília.

8) O texto acima tem como função social a comunicação
(A) comercial, empregatícia e financeira.
(B) entre amigos, parentes, cônjuges, namorados.
(C) de opiniões, sugestões, críticas de leitores.
(D) sobre o conteúdo de uma revista ou jornal ao leitor.

9) O trecho “Passar um tempo aqui está fazendo bem para minha cabeça.” traz a ideia de
que
(A) Rogério não está se adaptando à vida no sítio.
(B) Rogério está com saudade da sua vida na cidade.
(C) Rogério está gostando do tempo que está passando no sítio.
(D) Rogério se sente infeliz com a vida no sítio.
Leia o texto a seguir e responda à questão 10.

Disponível em <https://recriandonaalfabetizao.files.wordpress.com/2015/08/folclore-iara.jpg> Acesso em
16/01/2020.

10) De acordo com a lenda, Iara é uma sereia que se senta à beira do rio com a intenção
de
(A) brincar com os peixinhos que passam em cardume.
(B) pentear seus cabelos longos.
(C) olhar-se no espelho.
(D) cantar e encantar os homens para levá-los para o fundo do rio.

