
 

CONCURSO DE BOLSAS PARA 5º E.F. 
Data: 27 de Outubro de 2018 

 

PORTUGUÊS 
 

Leia o poema a seguir para responder às questões 

1 e 2:  
 

O girassol 
 

O girassol da minha rua 

numa noite sem dormir, 

numa noite muito escura, 

viu a lua sorrir. 
 

O girassol ficou gira 

e gira, gira que gira, 

mas de noite, não de dia. 
 

o sol, com tanta luz, 

já não o seduz. 

Vive quieto o dia inteiro 

muito triste e cabreiro. 
 

À noite ele se encanta, 

enfeita-se, dança e canta. 

E a luz também enfeitiçada 

faz caprichos de namorada. 
 

O girassol de minha rua 

agora virou giralua. 
 

(Elias José in Alda Beraldo, Trabalhando com poesia. São 

Paulo, Ática, 1990). 
 

1. Na segunda estrofe do poema, o verso "o 

girassol ficou gira" pode ser interpretado como: 

a) O girassol ficou grande. 

b) O girassol ficou apaixonado. 

c) O girassol ficou sozinho. 

d) O girassol ficou assustado. 

e) O girassol ficou feliz. 

 

2. Analise as afirmações a seguir e assinale a 

alternativa que apresenta apenas as afirmações 

verdadeiras de acordo com o poema. 

I - O girassol ficou uma noite sem dormir e 

apaixonou-se pela Lua, por isso, não girava mais 

pelo Sol. 

II - A Lua não correspondia o sentimento do 

girassol. 

III - O girassol virou "giralua", pois o Sol não 

mais o seduzia. 

IV - O girassol, mesmo depois de ver o sorriso da 

lua, continua girando de dia e à noite. 
 

a) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

b) As afirmações II e IV são verdadeiras. 

c) As afirmações I e IV são verdadeiras. 

d) As afirmações I e III são verdadeiras. 

e) As afirmações II e III são verdadeiras. 

 

3. Leia a fábula a seguir: 
 

A formiga e a pomba 
 

 Uma formiga, sedenta, desceu a uma fonte 

e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. 

Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de 

uma árvore e o jogou na fonte. Subindo nele, a 

formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, 

depois disso, avançou com uma armadilha de 

galhinhos para prender a pomba. A formiga, 

vendo isso, mordeu o pé do caçador, que, com 

dor, atirou fora os galhinhos e, imediatamente, a 

pomba fugiu. 
(Fábulas completas. Esopo – tradução de Neide Smolka. 

Editora Moderna, 2.ed., 2004) 
 

Qual das alternativas a seguir apresenta uma 

moral que pode ser usada para essa fábula? 

a) Deve-se retribuir os benfeitores com gratidão. 

b) Mais vale viver com simplicidade e ter uma 

vida pacífica do que viver na fartura com medo de 

sofrer. 

c) O tempo resolve as questões difíceis. 

d) Os erros dos outros podem servir de 

ensinamento para nós. 

e) Não se deve confiar em desconhecidos.  

 

4. Leia a tirinha a seguir:  

 

 



 

 
 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 

tirinha: 

a) Quando o avô do Menino Maluquinho diz que 

“a vida é curta” ele está se referindo ao fato de a 

vida passar rápido demais. 

b) O Menino Maluquinho acha graça na fala do 

avô pois pensa que este está querendo dizer que 

vivemos pouco anos.  

c) O avô está dizendo que o Menino Maluquinho é 

inocente, pois o menino entendeu corretamente o 

que o avô quis dizer em “a vida é curta”. 

d) O avô apoia o Menino Maluquinho a ir brincar, 

pois a vida passa rápido e devemos aproveitá-la. 

e) O Menino Maluquinho estranha a fala do avô 

de que “a vida é curta” pois analisa o fato de o avô 

ter dez vezes a sua idade, ou seja, a vida do avô 

está sendo longa.  

 

5. Leia o texto a seguir: 
 

VIA LÁCTEA, galáxia em que se insere o 

sistema solar e, nele, a Terra. Tem a forma de um 

disco espiral esbranquiçado, composto de mais de 

um bilhão de estrelas e grande quantidade de gás e 

poeira interestelar. 

Estrutura. A Via Láctea compõe-se de seis 

partes: núcleo, bulbo central, disco, braços 

espirais, componente esférico e halo.  

Características gerais. A maioria das estrelas 

encontradas no disco da galáxia é do tipo 

população I (estrelas jovens), as do halo 

classificam-se principalmente como população II 

(estrelas velhas), enquanto as do núcleo são uma 

mistura de dois tipos. 
(Nova Enciclopédia Barsa. Rio de Janeiro: Encyclopedia 

Britannica do Brasil, 1997). 
 

O texto acima tem como função principal: 

 

 

 

 

a) Informar o leitor sobre um acontecimento 

recente, explicando o quê aconteceu, quando, 

onde e quem eram os envolvidos. 

b) Dar ao leitor a definição de uma palavra, 

expondo informações sobre ela, apresentando seu 

significado e características referentes à ela.  

c) Informar o leitor sobre o significado de uma 

palavra, sem apresentar sua definição e 

características. 

d) Explicar com embasamento científico os 

estudos realizados até então sobre a Via Láctea, 

relatando os métodos e resultados desses estudos. 

e) Instruir o leitor sobre a Via Láctea, 

apresentando a diferença entre estrelas jovens e 

estrelas velhas.  

 

Leia o fragmento a seguir e responda às questões 

6 e 7. 
 

Tenho mais de 2.000 páginas, carrego uma 

enorme lista de palavras em ordem alfabética e 

sou conhecido como pai dos burros. Quem sou 

eu? 

Isso mesmo. Sou um dicionário. Grande, 

encorpado, pesadão, capa azul, título em letras 

douradas: Moderno Dicionário da Língua 

Portuguesa.  
 

6. A personagem que fala no texto é um 

dicionário. Ele se descreve como “encorpado, 

pesadão”, pois é um livro: 

a) ultrapassado. 

b) muito antigo. 

c) muito difícil. 

d) incompreensível. 

e) com muita informação. 

 

7. As palavras a seguir foram retiradas do 

fragmento apresentado. Assinale a alternativa que 

contém apenas palavras com encontros 

consonantais. 

a) Tenho, carrego, burros. 

b) Encorpado, alfabética, quem. 

c) Palavras, grande, letras.  

d) Conhecido, isso, portuguesa. 

e) Douradas, dicionário, língua. 

 

8. Considere a seguinte frase: 

 

Nossa! Ela está muito nervosa com a amiga 

desde desde que saiu daqui. 

 
 

 
 



 
 

Se essa frase fosse reescrita no plural, nem todas 

as palavras seriam flexionadas. Com base nessa 

informação, é possível afirmar que: 

a) as palavras “nossa” e “ela” admitiriam o plural, 

pois foram empregadas como pronomes e, 

portanto, são variáveis. 

b) as palavras “está” e “saiu” não admitiriam 

flexão porque são verbos. 

c) a palavra “com” e a locução “desde que” 

funcionam como conjunções e são, portanto, 

invariáveis. 

d) a palavra “muito” foi empregada como 

pronome, portanto pode ser pluralizada nesse 

contexto. 

e) somente os substantivos podem ser flexionados 

na frase apresentada.  

 

9. Assinale a alternativa que contém apenas 

substantivos derivados. 

a) Linguagem, literatura, leitor, língua. 

b) Palavreado, paladar, palestra, palanque. 

c) Sonorizar, sonoro, sonda, sono. 

d) Falatório, falante, falador, falação. 

e) Letra, letrado, letrista, letramento. 

 

Leia um trecho da resenha do livro A casa de 

Euclides, do poeta Sérgio Capparelli, e observe as 

sílabas destacadas de algumas palavras. 
 

Em A casa de Euclides, a Matemática e a 

Geometria deixam de ser matérias chatas e 

temidas por todos para virarem algo divertido, 

acessível e extremamente interessante. A 

engenhosidade das ideias e criações euclidianas é 

combinada com a leveza e a graça da poesia, 

numa experiência lúdica e repleta de prazer. 
 

10. Agora, assinale a alternativa correta. 
 

a) (    ) Toda palavra apresenta uma sílaba mais 

forte, ou seja, uma sílaba falada com pouca 

ênfase, bem curta quando é pronunciada. Essa 

sílaba é chamada de sílaba fônica.  

b) (    ) Em Língua Portuguesa, a sílaba tônica está 

sempre em antepenúltimo lugar na palavra. 

c) (    ) Qualquer palavra apresenta uma sílaba em 

evidência, ou seja, uma sílaba falada com mais 

destaque, que se alonga quando é pronunciada. 

Essa sílaba é conhecida como sílaba tônica.  

d) (    ) Na Língua Portuguesa, a sílaba tônica 

pode vir em último, penúltimo ou antepenúltimo 

lugar na palavra. E a regra diz que devemos 

analisá-la, sempre, de frente para trás. 
 

 

 
 

 

e) Em Língua Portuguesa, a sílaba tônica sempre 

será acentuada. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

11. Um número pode ser decomposto em                 

2 000 + 400 + 3. 

Esse número é:  

a) 243    b) 2 043  

c) 2 403  d) 2 430  

e) 20043 

 

12.  Dona Vera dará bombons aos seus 32 alunos 

na festa de fim de ano. Ela quer dar 4 bombons a 

cada aluno. Dona Vera precisará de:  

a) 128 bombons.  b) 64 bombons.  

c) 32 bombons.   d) 8 bombons.  

e) 4 bombons. 

 

13. Paulo comprou 4 dúzias de lápis de cor para 

distribuir igualmente entre as 8 crianças de uma 

creche.  

Cada criança ganhará:  

a) 4 lápis.  b) 6 lápis.  

c) 12 lápis.  d) 48 lápis.  

e) 96 lápis 

 

14. Observe as frações e suas respectivas 

representações decimais. 

I - 3/1000 = 0,003 

II - 2367/100 = 23,67 

III - 129/10000 = 0,0129 

IV - 267/10 = 2,67 
 

Utilizando as igualdades acima, escolha a 

alternativa correta? 

a)  I e II       b) I e IV 

c) I, II e III                       d) I, II, III e IV 

e) I e III 

 

15. Cada área colorida em cada círculo representa 

uma fração de um inteiro. 

 

 
Qual alternativa representa a soma destas frações? 

 

a) 5/8   b) 7/8   c) 9/8 

d) 8/7   e) 10/8 

 
 

 



 
16. O coelhinho Vivaldo adora repolhos e 

cenouras. Ele come por dia 9 cenouras ou então    

2 repolhos ou, ainda, 4 cenouras e 1 repolho. Mas, 

em alguns dias, ele come somente grama. Nos 

últimos 10 dias, Vivaldo comeu um total de        

30 cenouras e 9 repolhos. Neste período, em 

quantos dias ele comeu somente grama? 

a) 4   b) 0   c) 3 

d) 1   e) 2 

 

17. No parque de diversão, Thais teve 30 

tentativas para acertar tiro ao alvo. Ela acertou 4/6 

dos tiros. Quantos tiros ela acertou? 

a) 4   b) 6   c) 10 

d) 20   e) 30 

 

18. Paula atira dardos no alvo ao lado e soma os 

pontos obtidos em cada lançamento. Se o dardo 

cair fora do círculo, o número de pontos é zero. Se 

ela atirar dois dardos, qual dos números abaixo 

NÃO poderá ser a soma dos pontos? 

 

 
 

a) 60   b) 100   c) 90 

d) 80   e) 70 

 

19.  Efetuando a operação 2 652 ÷ 13 encontramos 

como quociente: 

a) 24    b) 204            c) 214  

d) 2004  e) 224 

 

20. Qual o dividendo, sabendo que o divisor é 9, 

quociente 12, o resto o maior possível 

a) 96   b) 106   c) 116 

d) 126   e) 136 

 

 

HISTÓRIA 
 

21. Leia o trecho da carta de Pero Vaz de 

Caminha sobre o que os portugueses encontraram 

no Brasil: 

“(...) Nela, até agora, não pudemos saber que haja 

ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou 

ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de 

muito bons ares, assim frios e temperados como 

os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo  

de agora os achávamos como os de lá. Águas são 

muitas; infindas. E em tal maneira é graciosa que, 

querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem 

das águas que tem. Porém o melhor fruto, que nela 

se pode fazer, me parece que será salvar esta 

gente. E esta deve ser a principal semente que 

Vossa Alteza em ela deve lançar. E que aí não 

houvesse mais que ter aqui, esta pousada para esta 

navegação de Calicute, bastaria. Quanto mais 

disposição para se nela cumprir e fazer o que 

Vossa Alteza tanto deseja, a saber, 

acrescentamento da nossa santa fé. E nesta 

maneira, Senhor, dou aqui a Vossa Alteza do que 

nesta Vossa terra vi. (...)” 

Leia as afirmações abaixo: 

I – Os portugueses chegaram à América na época 

das Grandes Navegações, na qual tinham como 

principal objetivo chegar às Índias e encontrar 

especiarias. 

II – Na carta escrita por Pero Vaz é evidente que o 

único interesse de Portugal no Brasil era explorar 

a terra. 

III – Além de querer riquezas (metais preciosos), 

havia também uma grande preocupação em 

“salvar” os povos indígenas, através da 

catequização. 
 

As afirmativas verdadeiras são: 

a) I e II.   b) II e III. 

c) I e III.   d) I, II e III. 

e) Somente a I. 

 

22. Observe a imagem abaixo: 

 

(http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/comercio-

triangular/) 

O comércio triangular foi importante para os 

sistemas coloniais do século XVI. Nesse comércio 

havia a participação da Europa, África e América 

http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/comercio-triangular/
http://www.historiabrasileira.com/brasil-colonia/comercio-triangular/


 
e o principal objetivo era a geração de riquezas 

para os europeus (metrópoles). Assinale a 

alternativa abaixo que fala corretamente qual era o 

principal produto que saía da África para o Brasil: 

a) O principal produto era o açúcar, que era 

trazido para os engenhos do Brasil. 

b) O principal produto eram os africanos 

escravizados, que eram transportados nos navios 

negreiros e vinham para o Brasil trabalhar nos 

Engenhos. 

c) O principal produto eram os africanos 

escravizados, que vinham para o Brasil para 

trabalhar na administração da colônia. 

d) O principal produto eram as especiarias, que 

eram trazidas para o Brasil e geravam muito lucro 

aos portugueses. 

e) O principal produto eram os africanos 

escravizados, que eram transportados nos navios 

negreiros e vinham para o Brasil e se tornavam 

livres. 
 

23. Em relação à administração colonial, é 

INCORRETO afirmar que: 

a) O sistema de Capitanias Hereditárias dividia o 

litoral em extensas faixas de terras, que eram 

distribuídas aos Capitães Donatários, que 

deveriam desenvolver o território. 

b) Países como França e Holanda invadiram o 

território colonial por um período, mas foram 

expulsos. Para defender o território, os 

portugueses investiam na construção de fortes e 

no povoamento da colônia. 

c) O sistema de Capitanias Hereditárias não 

obteve sucesso. Por isso, houve a criação do 

governo- Geral. Tomé de Souza foi o primeiro 

governador-Geral e Salvador tornou-se a capital 

do Brasil. 

d) Salvador foi escolhida para ser a capital, por ter 

um porto natural e pelo relevo da cidade (cidade 

alta e baixa) que ajudava na proteção contra 

invasores. 

e) O sistema de Capitanias Hereditárias, apesar de 

algumas falhas, não foi substituído pelo rei de 

Portugal, que conseguiu fazer a colônia gerar 

lucro com o cacau através desse sistema. 

 

24. Leia o trecho abaixo: 

Naquele momento os indígenas não imaginavam 

que os brancos seriam a confirmação da visão dos 

pajés: “Vai aparecer do maior rio (mar) o maior e 

o mais poderoso inimigo de vocês. O que eles 

imaginavam é que seriam atacados por epidemias, 

pela ira dos ventos (...). Nunca imaginaram que a 

ameaça consistia em um humano branco vindo 

meio do mar.” 

Sobre a relação entre indígenas e portugueses é 

correto afirmar que: 

I – Foi pautada no respeito às diferenças culturais 

entre ambos os lados. 

II – Os portugueses se tornaram inimigos dos 

indígenas, pois não compreendiam a cultura indígena e 

forçavam a catequização desses povos. 

III – Alguns encontros foram mais tranquilos, 

outros foram extremamente violentos e muitos 

grupos indígenas foram assassinados pelos 

portugueses. 

a) I e II.   b) I e III. 

c) Apenas a II.   d) II e III. 

e) Apenas a III. 
 

25. Observe a imagem abaixo e assinale a 

alternativa que apresenta o tipo de mão de obra e o 

produto que está sendo produzido, 

respectivamente: 

 

(Debret, 1822. Disponível em: ENGENHO Manual que 

Faz Caldo de Cana. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural 

de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 

2018. Disponível em: 

<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra61279/enge

nho-manual-que-faz-caldo-de-cana>. Acesso em: 29 de 

Set. 2018. Verbete da Enciclopédia. 

ISBN: 978-85-7979-060-) 
 

a) Mão de obra escrava e cana de açúcar. 

b) Mão de obra livre assalariada e cana de açúcar. 

c) Mão de obra escrava e pau-brasil. 

d) Mão de obra livre assalariada e pau-brasil. 

e) Mão de obra escrava e extração do ouro. 

 



 
 GEOGRAFIA 

 

26. Observe a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em áreas íngremes ou montanhosas também é 

possível praticar a agricultura, mas é necessário 

alterar o relevo para adaptá-lo à atividade agrícola. 

Como se chama o tipo de alteração no relevo 

representado na imagem acima? 

a) Curvas de nível.  b) Terraceamento. 

c) Plantação.   d) Manutenção. 

e) Erosão. 
 

27. Observe a imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

As linhas traçadas nos globos acima são chamadas 

de paralelos e meridianos. Essas linhas são 

traçadas para facilitar a localização de qualquer 

lugar na superfície terrestre. Como se chamam o 

principal paralelo e o principal meridiano do 

planeta? 

 

a) Linha do Equador e Trópico de Câncer. 

b) Meridiano de Greenwich e Trópico de 

Capricórnio. 

 

c) Linha do Equador e Meridiano de Greenwich. 

d) Círculo Polar Ártico e Meridiano de 

Greenwich. 

e) Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. 
 

28. É comum definirmos algumas características 

para cada estação do ano, sendo que elas estão 

diretamente relacionadas ao movimento de 

translação. Porém, as estações do ano variam de 

intensidade dependendo das zonas térmicas do 

planeta, sendo estas: 

a) Zona polar, tropical e temperada. 

b) Zona glacial, tropical e temperada. 

c) Área sazonal, tropical e temperada. 

d) Área glacial, sazonal e tropical. 

e) Zona sazonal, temperada e intertropical. 
 

29. Observe a ilustração abaixo e responda:  

 

Considerando o teatro como ponto de partida, em 

quais direções estão localizados o parque e o 

museu, respectivamente? 

a) Leste e oeste.    

b) Norte e sul. 

c) Sudeste e nordeste. 

d) Sudoeste e noroeste. 

e) Oeste e nordeste. 

 



 
30. Os diferentes tipos de mapas existem 

exatamente porque a superfície terrestre tem 

inúmeras características, físicas e humanas, que 

precisam ser representadas para serem conhecidas 

e compreendidas. Sendo assim, observe o mapa 

abaixo: 

O mapa acima trata de um tema específico, nesse 

caso, da distribuição da população brasileira pelo 

território. Como é denominado esse tipo de mapa? 

a) Mapa físico.  b) Mapa mental. 

c) Mapa hipsométrico. d) Mapa histórico. 

e) Mapa temático. 

C 

CIÊNCIAS 
 

31. A Terra realiza o movimento de translação, ou 

seja, ela gira em torno do Sol. Esse movimento 

tem duração de 365 dias e 6 horas. Sabendo disso, 

assinale a alternativa correta.  

a) Todos os anos, nosso calendário possui 365 

dias.    

b) A cada 3 anos inserimos um dia a mais no mês 

de fevereiro, chamado de ano bissexto.        

c) A cada 4 anos inserimos um dia a mais no mês 

de fevereiro, chamado de ano bissexto.        

d) A cada 5 anos inserimos um dia a mais no mês 

de fevereiro, chamado de ano bissexto 

e) A cada 4 anos inserimos um dia a mais no mês 

de dezembro, chamado de ano bissexto  

 

32. Observe a cadeia alimentar abaixo:  

 

Vegetal → Grilo → Sapo → Cobra → Gavião 

 

 

Assinale a alternativa correta:  

a) A cadeia alimentar acima possui dois 

mamíferos.   

b) A cadeia alimentar acima possui duas aves.  

c) Na cadeia alimentar a planta é o consumidor 

primário e os animais são os produtores, pois 

realizam a fotossíntese.  

d) A cadeia alimentar acima possui quatro 

animais.  

e) A cadeia alimentar acima possui seis animais.    
 

33. Observe a imagem abaixo:  

 

Assinale a alternativa correta:  

a) As formigas são animais que vivem em 

sociedade, ou seja, organizam-se por meio da 

divisão de tarefas.  

b) As formigas são animais que vivem em 

sociedade, ou seja, não se organizam por meio da 

divisão de tarefas. 

c) As formigas são animais que vivem isolados, 

ou seja, cada uma vive no seu formigueiro.  

d) As formigas são animais que vivem em colônia, 

ou seja, uma fica grudada fisicamente na outra.  

e) As formigas não fazem parte do grupo dos 

animais.   

 

34. Observe a imagem abaixo:  

 



 
 

Assinale a alternativa correta:  

a) Depois de um tempo o óleo irá para o fundo do 

copo, misturando com a água e com a areia.      

b) O óleo e a água não se misturam, portanto, é 

possível ver uma camada de óleo e outra da água.   

c) O óleo misturou com a água, não sendo 

possível ver a diferença entre os dois.   

d) As três substâncias misturaram-se, não sendo 

possível ver a diferença entre as três.  

e) Somente o óleo e a areia se misturaram.      
 

35. Transformar é o mesmo que modificar, mudar. 

Algumas transformações podem ser reversíveis, outras 

são irreversíveis. Assinale a única alternativa que 

contém uma transformação reversível.  

a) Congelamento da água.       

b) Azedamento do leite.  

c) Alimento decompondo-se no lixo.   

d) Fotossíntese.  

e) Produção de queijo a partir do leite.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


