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Leia o texto 1: 

A galinha dos ovos de ouro 

   (Esopo)  

   Certa manhã, um fazendeiro descobriu que sua 

galinha tinha posto um ovo de ouro. Apanhou o ovo de 

ouro, correu para casa, mostrou-o à mulher, dizendo: 

 - Veja! Estamos ricos! 

 Levou o ovo ao mercado e vendeu-o por um bom 

preço. 

 Na manhã seguinte, a galinha pôs outro ovo de 

ouro, que o fazendeiro vendeu a melhor  preço. E assim 

aconteceu durante muitos dias. Mas, quanto mais rico 

ficava o fazendeiro, mais dinheiro queria.  E pensou:      

"Se esta galinha põe ovos de ouro, dentro dela deve haver 

um tesouro!"Matou a galinha e, por dentro, ela era igual a 

qualquer outra.                                                           
Moral: Quem tudo quer tudo perde. 

1- No trecho “Levou o ovo ao mercado e vendeu-o 

por um bom preço”, a palavra sublinhada refere-

se à 

(A) Bom         (B) mercado        (C) ovo         ( D) preço 

 

2- O homem ficou rico porque: 

(A) Apanhou o ovo, correu para casa e mostrou a 

esposa. 

(B) Descobriu que tinha no quintal uma galinha que 

botava ovos. 

(C) Matou uma galinha que tinha um tesouro dentro 

da barriga. 

(D) Vendeu ovos de ouro no mercado durante vários 

dias. 

 

3- O ponto de exclamação em “Estamos ricos” 

indica que o fazendeiro está 

(A) Irritado     (B) surpreso      (C) tranquilo     (D) triste 

 

4- A história trata, principalmente, da 

(A) Esperteza   (C ) ganância   

(B) (C) ignorância (D) maldade 

 

5- O fazendeiro resolveu matar a galinha porque  

 

 

 

(A) Achou que ela escondia um tesouro 

(B) Descobriu que ela botava ovos comuns 

(C) Percebeu que ela era igual às outras galinhas 

(D) Vendeu o segundo ovo por melhor preço 

 

6- O fazendeiro acreditou que dentro da galinha 

havia 

(A) Carne  (C) dinheiro  

(B) Ovos  (D) tesouro 

 

Leia o texto 2 “Canção de inverno” 

 “Cai a neve, de mansinho... 

 Cai a neve em meus cabelos, 

 Que eram de ouro e são de luar.” 

 (Helena Kolody) 

 

7- O que eram de ouro e hoje são de luar? 

(A) A neve  (C) a juventude 

(B) Os cabelos (D) A noite 

 

8- A expressão “eram de ouro” significa que os 

cabelos eram 

(A) Caros     (B) claros         (C)louros          (D) raros 

 

 

9- A expressão “eram de luar” significa 

(A) Brilhantes    (B) escuros    (C) grisalhos  (D) negros 

 

 

10- O nome do texto Canção de inverno significa qual 

fase da vida de uma pessoa? 

(A) Adolescência   (B) Adulta   (C) Infância   (D) 

Velhice 

 

Leia o texto 3  

 

 

11- O que Fernando precisou para escrever este 

cartão? 

(A) Caneta e folha branca 

(B) Lápis e borracha 

(C) Uma máquina fotográfica 

(D) Um computador com internet 
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12- Qual o motivo do envio do cartão? 

(A) Demonstrar como gosta da Andreza 

(B) Cumprimentá-la pelo aniversário 

(C) Avisá-la que já sabe mandar e-mail 

(D) Dar os parabéns pelo sucesso 

 

 

13- Andreza e Fernando são: 

(A)Irmãos    (B) primos   (C) vizinhos    (D) amigos 

 

Leia o texto 4 

 

Crianças que dormem pouco correm mais risco de serem 

obesas 

 

As crianças que dormem menos de 12 horas e veem 

demasiada televisão tem maior tendência para ter um 

peso excessivo antes da idade escolar, de acordo com um 

estudo realizado pela Escola de Medicina de Harvard, nos 

Estados Unidos. 

 

 

14- De acordo com esse texto, crianças antes da 

idade escolar: 

(A) assistem à televisão por 12 horas. 

(B)devem diminuir a quantidade de sono. 

(C)podem ficar obesas se dormirem pouco e 

assistirem muito à TV. 

(D) têm maior tendência a gostar de dormir em 

frente à TV 

 

      Leia o texto 5 

 

O menino que chovia 
O menino dessa história era assim: quando contrariado, 

quando ouvia um não, ele chovia. Chovia mesmo. Chovia 

temporal, tempestade, com raios e trovões de verdade.  

Um dia ele choveu tanto, mas tanto, que simplesmente 

inundou a casa!  

E o que aconteceu então? Aconteceu que isso acabou 

sendo muito bom, porque foi ali, no meio da inundação, 

que os adultos encontraram um modo de ajudar o menino 

mimado a ver o mundo com outros olhos e deixar a chuva 

só para os dias em que acordava muito mal humorado. 

O Menino que Chovia – Thebas, Cláudio, Companhia das 

letrinhas- contra capa. 

 

15- O menino chovia quando 

A) a casa ficava inundada. 

B) a tempestade caía forte. 

C) era contrariado. 

D) via o mundo. 
 

 

 

16- Podemos afirmar que, segundo o texto 

(A) O menino tinha poderes 

(B) O menino era mimado 

(C) O menino era teimoso 

(D) O menino era inteligente 

 

Leia o texto 6 

Feijoada 

Nasceu nas senzalas que abrigavam os escravos no 

Rio de Janeiro no final do século XIX. Quando os 

nobres matavam um porco, os restos indesejados – 

pés, orelhas, rabo e tripas – eram dados aos escravos. 

Eles misturavam tudo isso ao feijão durante o 

cozimento e colocavam farinha assada por cima antes 

de comer. 

DUARTE, Marcelo. O guia dos curiosos. Companhia das 

Letras. 

 

 

17- A finalidade desse texto é: 

A) convidar para uma feijoada. 

B) divulgar uma feijoada. 

C) ensinar a fazer uma feijoada. 

D) informar sobre a origem da feijoada. 

 

 

18- De acordo com o texto  por que os nobres 

davam aos escravos os pedaços de porco? 

(A) Para agradá-los para que trabalhassem felizes 

(B) Porque não desejavam aquelas partes do porco 

(C) Para enriquecer o feijão dos escravos 

(D) Porque eram pessoas boas e gentis 

 

 

19- A feijoada era comida pelos escravos 

acompanha 

(A) Arroz e farinha seca 

(B) Farofa de mandioca 

(C) Farinha assada 

(D) Couve e laranja 

 

 

20- No trecho:  “Eles misturavam tudo isso ao feijão 

durante o cozimento e colocavam farinha assada 

por cima antes de comer”. A palavra destacada 

refere-se a 

(A) A feijoada 

(B) Aos nobres 

(C) Aos escravos 

(D) Aos curiosos 

 

Boa   Prova! 


