
 
 
 
 
 

 

 
 

Sua prova deve ser feita à caneta azul ou preta. 
Não rasure e não use corretivo.  

Entregue no dia da prova. 
 

 

O Bichinho da maçã 
 

  Era uma vez uma maçã muito vermelha.  E um bichinho que morava dentro dela. Ele era o bichinho mais 
alegre e adorava contar anedotas.  
 “... Agora eu vou contar para vocês mais uma das minhas histórias. Vocês nem vão acreditar. Antes de morar 
aqui nesta maçã, eu morava numa outra fruta. Ou melhor, eu achava que morava. Eu vivia quietinho lá dentro, pois 
me falavam que lá fora era muito frio.  Um dia, eu resolvi saber como era aquela fruta onde eu vivia. E fui furando 
um buraquinho, fui furando um buraquinho, até sair do lado de fora. Só quando eu saí é que eu descobri que minha 
casa não era uma fruta. Ela era bonita como uma romã, mas não era uma romã; ela era redonda como um limão, 
mas não era um limão; tinha a casca enrugadinha como uma laranja, mas não era uma laranja. E era enorme, tão 
grande, como nenhuma fruta poderia ser. E tinha um bicho verde, muito grande e muito feio passeando sobre ela, 
parecendo um dragão.  Quando eu botei a minha carinha para fora, ele quase me comeu. Mas, passou um belo 
guerreiro montado no seu cavalo e me salvou com sua lança! Imaginem, a minha casa era a Lua. Vocês não 
acreditam? Quem foi que me chamou de lunático? Olhe aí: se vocês não acreditam, podem perguntar ao São Jorge, 
quando ele passar por aqui. E conto até mais. Lá da Lua, eu pude ver a Terra, toda azul, voando no espaço. Ela voava 
tão depressa pelo espaço, que eu achei que ela fosse desaparecer lá no fim. Preciso fazer alguma coisa, eu disse.  Foi 
aí que eu vi o gigante. Então, gritei para ele: segura a Terra, ô rapaz, senão ela vai cair na escuridão! Podem olhar na 
enciclopédia. Podem olhar na letra A que vocês vão ver se não tem um gigante segurando a Terra nas costas. É o 
Atlas. Meu amigo! E o tombo? Eu já contei do tombo que eu levei? Foi um tombo histórico. Eu estava dentro da minha 
maçã, quando ela caiu lá de cima da macieira...Vocês já ouviram falar de um senhor chamado Isaac Newton? Ah, esta 
vocês já conhecem. Então deixa eu contar uma outra, a história mais incrível que já aconteceu comigo. Foi logo 
quando eu me mudei da Lua. Cheguei aqui na Terra e resolvi procurar uma fruta para alugar, num lugar que fosse 
bem bonito...” 
 
1. O bichinho, personagem central da história, afirma ter morado em outro lugar antes da maçã. Que lugar foi esse? 
Descreva detalhadamente. 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
2. Como o bichinho explica os furinhos de sua antiga moradia? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
3. Por que o bichinho pensava que morava em uma fruta? 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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4. O que ele quis dizer com a frase: “Foi um tombo histórico...”?  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
5. Escreva a quantidade de letras e de fonemas que as palavras a seguir possuem. 
 

a) Jarro: ____________________________________________________________________ 

b) Água: ____________________________________________________________________ 

c) Havia: ____________________________________________________________________ 

d) Restinho: _________________________________________________________________ 

 
6. Nas palavras enquanto, queimar, folhas, hábil e grossa, constatamos a seguinte sequência de letras e fonemas: 
 

a) 8 - 7, 7 - 6, 6 - 5, 5 - 4, 6 – 5 
b) 7 - 6, 6 - 5, 5 - 5, 5 - 5, 5 – 5 
c) 8 - 6, 7 - 5, 6 - 4, 5 - 4, 5 – 4 
d) 8 - 6, 7 - 6, 6 - 5, 5 - 4, 6 – 5 
e) 8 - 5, 7 - 6, 6 - 5, 5 - 5, 5 – 5 
 
7.  Assinale, na sequência abaixo, a alternativa em que todas as palavras possuem dígrafos: 
 

a) histórias, impossível, máscaras 
b) senhor, disse, achado 
c) passarinhos, ergueu, piedade 
d) errante, abelhas, janela 
e) homem, caverna, velhacos 
 
8. Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta, na mesma ordem, o seguinte: ditongo, hiato, hiato, 
ditongo: 
 

a) jamais, Deus, luar, daí 
b) joias, fluir, jesuíta, fogaréu 
d) ódio, saguão, leal, poeira 
d) quais, fugiu, caiu, história 
e) órgão, dia, açaí, rua 
 
9. Assinale a alternativa que apresenta tritongo, hiato, ditongo crescente, e dígrafo: 
 

a) quais, saúde, perdoe, álcool 
b) cruéis, mauzinho, quais, psique 
c) quão, mais, mandiú, quieto 
d) aguei, caos, mágoa, chato 
e) n.d.a. 
 
10. A alternativa em que, nas três palavras, há um ditongo decrescente é: 
 

a) água, série, memória 
b) coração, razão, paciência 
c) joia, véu, área 
d) balaio, veraneio, ciência 
e) apoio, gratuito, fluido 
 
11.  Analise a divisão silábica das palavras abaixo. 
 

1. convicção - con-vic-ção 
2. abstrato - ab-stra-to 
3. transparência - tran-spa-rên-ci-a 
4. nascimento - nas-ci-men-to 
 
Estão corretas: 
 
a) 1, 2, 3 e 4. 
b) 1 e 4, apenas. 
c) 2 e 3, apenas. 
d) 1, 3 e 4, apenas. 
e) 2, 3 e 4, apenas. 
 



12. Assinale a opção que apresenta o vocábulo classificado inadequadamente quanto ao número de sílabas.  
 
a) acredito - polissílabo. 
b) comigo - trissílabo. 
c) Rosinha - dissílabo 
d) eu - monossílabo 
 
13. Assinale a única alternativa que apresenta dois encontros consonantais. 
 
a) Professores 
b) Problema 
c) Trabalho 
d) Qualquer 
e) Processos 
 
14. Seguem a mesma regra de acentuação gráfica relativa às palavras paroxítonas: 
 
a) probatório; condenatório; crédito. 
b) máquina; denúncia; ilícita. 
c) denúncia; funcionário; improcedência. 
d) máquina; improcedência; probatório. 
e) condenatório; funcionário; frágil. 
 
15. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque na frase esteja escrita corretamente e em conformidade 
com o sentido. 
 
a) O atleta vai ASCENDER a pira olímpica na abertura dos jogos Olímpicos.. 
b) Chapeuzinho Vermelho usa uma SEXTA de taquara para levar doces à vovozinha. 
c) O ASSENTO das arquibancadas do estádio foi completamente reformado. 
d) O ACENTO das arquibancadas do estádio foi completamente reformado. 

 
Passe livre? 

 
Os turistas que chegam a Boston, nos Estados Unidos, têm uma agradável surpresa: uma viagem na Silver Line, o 
corredor de ônibus que liga o aeroporto ao centro da cidade, sai de graça. Mas a tarifa zero só vale para quem 
embarca no próprio aeroporto: passageiros regulares pagam US$ 2,65. A ideia é dar uma espécie de “boas vindas” 
aos visitantes. A 7,5 mil quilômetros de Boston, a cidade de Agudos, no interior de São Paulo, tem passe livre 
integral. Todo mês o prefeito aplica R$ 120 mil na rede de 16 ônibus da cidade e só isso já garante o deslocamento de 
toda a população. 
“Considero possível a tarifa zero em qualquer cidade. Mas trata-se de uma medida que demanda reestruturação 
tributária nos municípios”, diz Paulo Cesar Marques da Silva, especialista em mobilidade da Universidade de Brasília. A 
aplicação de impostos progressivos, cuja alíquota aumenta conforme a renda do contribuinte é uma possibilidade. 
Outra, segundo Paulo, é “a taxação pelo uso do automóvel, seja em estacionamentos públicos, seja pela circulação”. 
O pedágio urbano se tornou famoso após sua implantação em Londres: em dez anos, reduziu em 21% a presença de 
carros no centro da cidade. 
“Precisamos de modelos de arrecadação. Caso contrário, a tarifa vai sempre subir e, no fim, muita gente deixa de 
usar o transporte”, afirma João Cucci Neto, professor de engenharia de tráfego da universidade Mackenzie. Além 
desses subsídios, a taxação da gasolina, a contribuição da indústria e outros empreendimentos que se beneficiem de 
um bom sistema de transporte são alguns modelos possíveis. 

Adaptado de: Galileu, mar/2016, ed. 296, p. 30. 
 

 
16. Sobre a acentuação gráfica das palavras agradável, automóvel e possível, assinale o que for correto. 
 
a) Em razão de a letra L no final das palavras transferir a tonicidade para a última sílaba, é necessário que se marque 

graficamente a sílaba tônica das paroxítonas terminadas em L, se isso não fosse feito, poderiam ser lidas como 
palavras oxítonas. 

b) São acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em L. 
c) São acentuadas porque são oxítonas terminadas em L. 
d) São acentuadas porque terminam em ditongo fonético – eu. 
e) São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em L. 
 
 
Texto 1 
 
Livro 
Eu me livro daquele garoto chato 
Com um livro enfiado no meu nariz 
Fingindo achar a história feliz. 
 
Fonte: MARIA, Selma. Isso isso. São Paulo: Petrópolis, 2010. s/p. 
 



 
Texto 2 

 
Disponível em:http://cantinhodebrincar-neidinha.blogspot.com.br/2011/06/tirinhas-de-hq-diversas.html.  

Acesso: 10 ago. 2014. 
 
 
17. Considerando a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação das palavras, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) As palavras “garoto”, “história”, “feliz” e “nariz”, do Texto 1, são palavras proparoxítonas, e “livro”, “dicionário”, 

“terminar” e “nunca”, do Texto 2, são palavras oxítonas. 
b) As palavras “história”, do Texto 1, e “dicionário”, do Texto 2, foram acentuadas corretamente, mas possuem 

regras de acentuação diferentes porque a primeira é considerada paroxítona e, a segunda, proparoxítona. 
c) A palavra “história”, do Texto 1, é uma palavra paroxítona e está corretamente acentuada; e “você”, do Texto 2, é 

uma palavra oxítona e deve ser acentuada da mesma forma que “café”, “dendê”. 
d) As palavras “nariz” e “feliz”, do Texto 1, deveriam estar acentuadas assim como as palavras “terminar”, “ler”, 

“grosso” e “nunca”, do Texto 2, que deveriam receber acento circunflexo. 
e) As palavras “história”, do Texto 1, e “dicionário”, do Texto 2, não deveriam estar acentuadas porque os acentos 

agudos não fazem mais parte do português brasileiro. 
 
 
18. Aponte a única série em que pelo menos um vocábulo apresente erro no que diz respeito à acentuação gráfica: 
 
a) pegada – sinonímia 
b) êxodo – aperfeiçoe 
c) álbuns – atraí-lo 
d) ritmo – itens 
e) redimí-la – grátis 
 
 
À beira da extinção, ave saíra apunhalada tem rara chance de se recuperar na natureza 
A saíra apunhalada (o nome faz referência à mancha vermelha no peito do pássaro, que se assemelha a uma 
“punhalada”) é uma ave simpática de dez centímetros, com plumagem branca e cinza. A alcunha, que na origem só 
fazia referência ao visual da espécie, agora serve bem como indicação simbólica do perigo pelo qual passa a saíra: 
estimativas indicam que só existem 50 delas na natureza. Para protegê-la, ONGs e órgãos ambientalistas do governo 
lutam para que seja criada uma reserva florestal de 5 mil hectares na região serrana capixaba. 
A saíra apunhalada vive em bandos e se alimenta de pequenos insetos e frutos. Ela vive no alto de florestas da Mata 
Atlântica, e está aí a sua maior fraqueza, já que 90% dessa vegetação foi destruída pelo homem. A ave, que também 
era encontrada em Minas Gerais, hoje só pode ser vista no Espírito Santo. 
“A extinção está associada à destruição secular da Mata Atlântica, porque a espécie só sobrevive em florestas muito 
bem conservadas”, diz o biólogo Edson Ribeiro Luiz, coordenador de projetos da SAVE Brasil, ONG ligada à Bird Life 



International, que tem como foco a proteção das aves brasileiras. “Em território capixaba, onde existe apenas um 
bloco de vegetação preservado, elas tendem a ficar ilhadas.” 
A luta para proteger a ave ganhou força no mês passado, quando aconteceu no Estado o Avistar, principal evento de 
observação de pássaros do país. Tendo na saíra apunhalada o seu símbolo, a festa foi o incentivo que faltava para que 
o Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) estabelecesse o prazo de março de 2016 para a constituição da reserva. 
A decisão final, porém, continua nas mãos do governo.  
 

(Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/ambientalistaspressionam-governo-capixaba-a-proteger-ave-
sairaapunhalada. Acesso em 13/11/2015. Texto adaptado) 

 
 
19. Quanto à acentuação das palavras, assinale a afirmação verdadeira. 
 
a) A palavra “tendem” deveria ser acentuada graficamente, como “também” e “porém”. 
b) As palavras “saíra”, “destruída” e “aí” acentuam-se pela mesma razão. 
c) O nome “Luiz” deveria ser acentuado graficamente, pela mesma razão que a palavra “país”. 
d) Os vocábulos “é”, “já” e “só” recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados. 
e) Acentuam-se “simpática”, “centímetros”, “simbólica” porque todas as paroxítonas são acentuadas. 
 
 

 
 
20. Com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é CORRETO afirmar: 
 
a) A palavra por (quinto quadrinho) deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal. 
b) A palavra parabéns (terceiro quadrinho) recebe um acento diferencial porque está no plural. 
c) A palavra me (primeiro quadrinho) deveria ter recebido acento, por ser monossílabo tônico terminado em e. 
d) O acento na palavra é (terceiro quadrinho ) pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que 

justifique seu uso. 
e) A palavra ótima (terceiro quadrinho) recebe acento por ser proparoxítona. 
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