
 

 

 

 

 
 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 
1. A avaliação deve ser feita À CANETA azul ou preta em uma 
folha de caderno pautada. 
2. Identificar no CABEÇALHO da folha: nome completo e turma. 
3. Não é necessário copiar as perguntas. Basta identificar a 
questão e respondê-la. 
4. Fotografe a folha (com alta resolução) e mande em anexo 
para o e-mail do(a) professor(a) até o dia 05 de abril. 
5. O assunto do arquivo enviado ao professor deve ser: 

Nome – série/turma (ex.: Mariana Motta_6A) 
 

6. Enviar esse teste para: paula_ferrazmatos@yahoo.com.br 
 

Leia o texto a seguir para responder às questões numeradas de 1 e 2. 

Circo Tihany adia estreia em Santa Maria 

Nova data, ainda não definida, será no mês de outubro. O motivo da mudança foi o tempo para 

preparação do terreno onde será montada a grande estrutura do circo 

 Por A Razão em 19/08/2015 11:43 

Anteriormente previsto para estrear em Santa Maria no dia 4 de setembro, o Circo Tihany 

Spectacular adiou um pouco sua vinda ao município A nova data, ainda não definida, será no mês de 

outubro. O motivo da mudança foi o tempo para a preparação do terreno, onde será montada a grande 

estrutura do circo, na Avenida Hélvio Basso – não mais no Parque da Medianeira, local inicialmente 

desejado pela produção.  

 O Tihany Spectacular trará à Santa Maria o espetáculo AbraKdabra, que será apresentado de terça 

a domingo. Com uma estrutura luxuosa, o circo terá capacidade para 1.726 pessoas e ambiente 

climatizado. Além do espetáculo proporcionado no palco, o Tihany irá gerar cerca de 140 empregos 

temporários entre bilheteiros, orientadores de público, limpeza, seguranças, carregadores e montadores.  

 

1. Sobre o enunciado: “Com uma estrutura luxuosa, o circo terá capacidade para 1.726 pessoas e ambiente 

climatizado.”, pode-se dizer que o circo 

a) Terá capacidade para, no mínimo, 1.726 pessoas. 

b) Terá capacidade para, aproximadamente, 1.726 pessoas. 

c) Terá capacidade para, no máximo, 1.726 pessoas. 

d) Poderá receber um público superior a 1.726 pessoas. 

e) Só fará apresentações quando houver um público de 1.726 pessoas. 
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2. As palavras sublinhadas nos fragmentos abaixo podem ser substituídas, sem prejuízo de sentido, pelas 

que estão entre parênteses, EXCETO em: 

a) “Anteriormente previsto para estrear em Santa Maria no dia 4 de setembro[...]” (inaugurar) 

b) “[...] o Circo Tihany Spectacular adiou um pouco sua vinda ao município.” (retardou) 

c) “O motivo da mudança foi o tempo para preparação do terreno[...]” (razão) 

d) “A nova data, ainda não definida, será no mês de outubro.” (indeterminada) 

e) “[...] não mais no Parque da Medianeira, local inicialmente desejado pela produção.” (conquistado) 

 

3. Releia este período, observando os termos antônimos em destaque. 

Quem os ama mais, não somos nós os homens; mas são as mulheres e as mulheres pobres, 

depositárias por excelência daquilo que faz a felicidade e infelicidade da humanidade – o Amor.  

 

Das alternativas apresentadas a seguir, aponte a única que apresenta termos antônimos. 

a)triste - melancólico 

b) animado - infeliz 

c) bendizer - abençoar 

d)profundo - superficial 

e) preso - enclausurado 

 

4. A principal finalidade do gênero textual carta pessoal é estabelecer comunicação com  

a) apenas com familiares próximos. 

b) alguém que não se conhece. 

c) pessoas conhecidas, familiares ou amigos. 

d) jornais para dar opinião sobre algum assunto.  

e) altas autoridades. 

 

Leia o texto, a seguir, que nos conta sobre o livro Demais, escrito por Tino Freitas:  

 

Pais e filhos 

Uma graciosa homenagem a quem cuida dos pequenos 

 

Seja pai, mãe, tio ou outro responsável, quem cuida de nós desde pequenos merece o título de 

pais, não acha? Este livro lembra bem esse fato. Nele, os filhotes mais fofos, incluindo os humanos, e 

seus pais estrelam com toda graciosidade. 

Cada página mostra a relação entre os filhotes e seus pais. Eles podem ser muitos parecidos ou 

bem diferentes. Pequeninos ou grandes, apegados ou independentes, rápidos ou vagarosos, todos os 

filhotes são cercados por muito amor! E você, que tipo de filhote é? 

 

Disponível em: http://chc.org.br/pais-e-filhos/. Acesso em: 20/07/16.  

http://chc.org.br/pais-e-filhos/


5) Avalia-se o livro “Demais” no seguinte trecho: 
a) “Uma graciosa homenagem a quem cuida dos pequenos”. 
b) “Cada página mostra a relação entre os filhotes e seus pais.” 

c) “Eles podem ser muitos parecidos ou bem diferentes.” 

d) “E você, que tipo de filhote é?” 

 

6)  Na caracterização dos personagens da obra “Demais”, a autora empregou diferentes antônimos. 
Identifique-os:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7) Complete as frases abaixo, utilizando o sinônimo das palavras entre parênteses: 
A) A professora _______________ o livro. (achar) 

B) Márcia comprou roupas brancas,  pois ela gosta de cores _______________ (alvas) 

C) Um dia _______________ um passarinho no meu quintal. (surgiu) 

D) Meu amigo pediu _______________ para fazer a lição de casa. (ajuda) 

E) Hoje esfriou _______________. (bastante) 

F) O cachorro está _______________. (tranquilo) 

G) Pedro ganhou um robô e ficou _______________. (alegre) 

H) O bebê aprendeu a _______________. (andar) 

I) A enfermeira _______________ o médico. (auxilia) 

J) O carro está fazendo muito _______________. (barulho) 

K) O ator da novela é um homem muito _______________. (bonito) 

L) O cabelo de Joana é muito _______________. (longo) 

Bom teste! 

 

Beijos, Paula! 
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