
 

  

 

 

 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

RUAS DE INFÂNCIA 

 

A professora dizia que a rua tinha aquele nome em homenagem a um 

grande homem, digno de ser imitado. Nós a ouvíamos meio duvidosos. 

Para nós, a rua era do pipoqueiro, do sorveteiro, do vendedor de algodão 

doce, do velho contador de histórias. De alguém que nos significasse 

muito, era o nome da rua. A praça não tinha nome, era da molecada toda. 

No futebol, a coisa mudava: Rua de Baixo X Rua de Cima. As peladas 

eram na praça, atrás da igreja velha. Quando uma das turmas perdia na 

bola, tinha que ganhar no braço. 

Minha rua era a de baixo. Casas velhas, sem pintura, algumas sem 

reboco. Cidadezinha que não coube no mapa, mas que transborda no meu 

coração. 

Depois da Rua de Baixo, a cidade se acabava e o rio nascia. No rio, 

nadávamos, pescávamos. Para aprender a nadar bem, comíamos 

peixinhos vivos. Um dia, um cágado entrou no balaio e foi o nosso maior 

dia. Desfilamos com ele por todas as ruas. Depois passou a novidade e ele 

passou a morar só em nossa rua, uma semana em cada casa, até morrer. 

Depois, a gente cresceu e ficava feio brincar de esconder, jogar bolinha de 

vidro na toca, fazer açudinho com água da chuva, nadar pelado. Já se 

falava em namoradas. 

O tempo passou, a turma se dissolveu. Caminho por movimentadas ruas 

de uma cidade grande, mas levo comigo as ruas da infância. Me disseram 
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que estão cheias de buracos, viraram pastos, as casas estão caindo de 

velhas. Mentiras, feias são minhas ruas de hoje, tristes ruas de adultos, 

sem mistério ou esperança. 
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QUESTÃO 01 

 

Em todos os itens, a palavra destacada só não foi substituída por outra de 

sentido equivalente, em: 

 

a) “... a rua tinha aquele nome em homenagem a um grande homem...” 

(respeito) 

b) “... mas que transborda no meu coração.” (extravasa) 

c) “O tempo passou, a turma se dissolveu.”  (desentendeu) 

d) “Nós a ouvíamos meio duvidosos.”  (descrentes) 

 

QUESTÃO 02 

 

Cidadezinha que não coube no mapa, mas que transborda no meu 

coração. 

Na passagem destacada, o autor quer dizer que: 

 

a) estava cansado de sua cidade natal, não suportava mais viver nela. 

b) a cidade, apesar de pequenina, traz-lhe recordações extremamente 

carinhosas. 

c) está com saudade de sua cidade natal e pretende viver nela 

novamente. 

d) a cidade em que viveu, um dia, ultrapassa os limites, ao acolher 

alguém. 

 

 

 

 

2



QUESTÃO 03 
 
Quanto às ideias transmitidas pelo texto, só NÃO se pode afirmar que: 
 
a) o autor tem gratas recordações da infância que foi movimentada e 

alegre. 
b) para as crianças, o nome da rua em que moravam tinha um significado 

muito importante. 
c) o autor se recorda não só das ruas de sua cidade, mas também de 

pessoas que foram importantes em sua vida. 
d) o autor acha que as ruas da cidade grande são feias, pois perderam 

todo o mistério de antigamente. 
 
QUESTÃO 04 
 
“Quando uma das turmas perdia na bola, tinha que ganhar no braço.” 
 
A melhor interpretação para a expressão destacada é: 
 
a) promover nova partida com disputa da bola. 
b) vencer a partida sob novo comando técnico. 
c) disputar a partida através da força física. 
d) Utilizar-se de novas estratégias, utilizando a inteligência 
 
QUESTÃO 05 
 
A opção que possui palavras com o mesmo número de sílaba é: 
 
a) baixo – atrás – dia – dizia. 
b) meio – feias – sua – caindo. 
c) balaio – mistério – infância – perdia. 
d) rio – juízo – água – cresceu. 
 
QUESTÃO 06 
 
As palavras foram acentuadas de forma correta em: 
 
a) tutu – chuchu – angu – baú 
b) juíz – egoísta – rainha – caí 
c) mês – mêses – polém – amém 
d) constrói – dói – fáz – pós 
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QUESTÃO 07 
 
Assinale a alternativa que deve ser completada com uma mesma letra: 
 
a) an_ioso  –  in_egura  –  bali_a  –  entro_ar 
b) ve_ame  –  engra_ar  –  fai_a  –  pu_a 
c) tre_eito  –  sar_eta  –  tra_eto  –  sar_ento 
d) persegui_ão  –  preten_ão  –  trai_ão  –  ten_ão 
 
 
QUESTÃO 08 
 
As palavras foram classificadas segundo sua correta classe gramatical em: 
 
a) O velho levantava-se muito cedo. (adjetivo). 
b) Dizem que os brasileiros são muito alegres. (substantivo). 
c) Quanto custou seu seguro de vida? (substantivo). 
d) A feiticeira sentia-se ameaçada. (adjetivo). 
 
QUESTÃO 09 
 
Só há adjetivo em: 
 
a) Ele usava óculos sem aro. 
b) Ela chegou cansada. 
c) Eles haviam movimentado o dinheiro. 
d) Elas se sentiram seguras com sua presença. 
 
QUESTÃO 10 
 
“... a rua era do pipoqueiro, do sorveteiro, do vendedor de algodão doce, 
do velho contador de histórias.” 
As vírgulas neste trecho foram usadas para: 
 
a) isolar nome de pessoas e suas profissões. 
b) separar uma explicação. 
c) destacar circunstâncias de lugar. 
d) separar enumerações. 
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PROVA DE MATEMÁTICA 

      

QUESTÃO 11 

 

Das opções abaixo, qual delas, representa a quarta parte de 1.200? 

 

a) 120 

b) 400 

c) 300 

d) 600 

 

QUESTÃO 12 

 

João Paulo,  tem que pagar uma dívida de R$ 500,00 , daqui a um mês. Ao 

fim deste prazo ele paga: ( 500 x 0,01). Quanto João Paulo pagou ? 

 

a) R$ 515,00 

b) R$ 505,00 

c) R$ 510,00 

d) R$ 507,00 

 

QUESTÃO 13 

 

Que  alternativa é a solução da operação:  { (2 x 0, 5 )+ [3,5 -  ( 3 ÷ 2 )] }? 

 

a) 5 

b) 4 

c) 6 

d) 3 
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QUESTÃO 14 

 

Valéria comprou um refrigerador por R$ 999,00 à vista. A loja oferecia o 

produto por  

R$ 1.150,50 a prazo. Então, qual foi a diferença entre o preço à vista e o 

preço a prazo? 

 

a) R$ 170,50 

b) R$ 165,50 

c) R$ 151,50 

d) R$ 175,50 

 

 

QUESTÃO 15 

 

O Sr. Antônio gasta 1hora, para ir da sua casa ao seu trabalho. Na 

segunda-feira, ele precisou passar no mercado e gastou do seu tempo 

diário, para se locomover, 45 minutos a mais.   Neste dia então, qual foi  o 

tempo total gasto pelo Sr. Antônio para se locomover da sua casa ao 

trabalho e para ir ao mercado?   

 

a) 1 hora e 45 minutos.  

b) 1 hora e 55 minutos.  

c) 1 hora e 35 minutos.  

d) 1 hora e 25 minutos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6



QUESTÃO 16 

 

José plantou abacate em 1/3 de sua horta e uvas em mais 1/3. Que fração 

representa a parte do terreno plantado? 

   

a)     5/3 

b)     4/3 

c)     1/3 

d)     2/3 

  

      

QUESTÃO 17 

 

O número que corresponde a 2x10.000 + 4x100 + 2X10 + 3 x 1 é? 

 

a) 22.342 

b) 20.432 

c) 20.423 

d) 20.243 

 

QUESTÃO 18 

 

Marque a opção que representa o número:  ( 3/4  + 5/4 ). 

 

a) 3 

b) 5 

c) 2 

d) 4 
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QUESTÃO 19 

 

Quantos metros  representam 300cm? 

 

a) 30 metros 

b) 3 metros 

c) 300 metros 

d) 3000 metros 

 

 

QUESTÃO 20 

 

Todos os números abaixo podem ser divididos por 5. Ao dividi-los, por 5, 

qual das alternativas representa como resposta o número 2,6? 

 

 

a) 5 

b) 10 

c) 100 

d) 13 
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