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1. Verifique, no cartão-resposta, se os seus dados estão registrados 
corretamente. caso haja diVergência, comunique imediatamente ao 
professor.

2. este caderno de questões contém 50 questões numeradas de 1 a 50, 
dispostas da seguinte maneira:
a) as questões de número 1 a 15  são relatiVas ao componente 

curricular de língua portuguesa;
b) as questões de número 16 a 30 são relatiVas ao componente 

curricular de matemática;
c) as questões de número 31 a 40 são relatiVas à área de ciências 

humanas;
d) as questões de número 41 a 50 são relatiVas à área de ciências  

da natureza;
3. confira se este caderno de questões contém as 50 questões na ordem 

mencionada na instrução anterior. caso o caderno esteja incompleto, 
tenha defeito ou apresente qualquer diVergência, comunique ao 
professor para que ele tome as proVidências.

4. para cada uma das questões objetiVas, são apresentadas 4 opções. 
apenas uma delas responde corretamente à questão.

5. o tempo total disponíVel para cada área de conhecimento é de 45 minutos.
6. ao terminar de responder o seu caderno de proVa, transcreVa as 

respostas para o cartão-resposta.
7. a critério do professor, as disciplinas podem ser dadas em dias 

diferentes, respeitando o cronograma de proVas.
8. quando terminar esta proVa, chame o professor e entregue este caderno 

de questões e o cartão-resposta.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES
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QUESTÃO 1

disponível em: https://www.palavradecarioca.com/entrada/ essa-instituicao. acesso em: 14 dez. 2017. 

esse doce é um

(a) bolinho.
(b) bombom.
(c) beijinho.
(d) brigadeiro.

língua portuguesa
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QUESTÃO 2

Passado x Futuro

a professora pergunta a joãozinho:
- se eu digo fui bonita é passado, mas se eu digo serei 

bonita, o que é joãozinho?
- é impossível!

revista piadas para toda família. edicase digital, 2018.

qual foi o sinal de pontuação utilizado para indicar a 
fala da professora e a de joãozinho na piada?

(a) dois pontos.
(b) travessão.
(c) ponto de interrogação. 
(d) ponto de exclamação.
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QUESTÃO 3

disponível em: http://sergios.com.br/produtos/tipo/. acesso em 14 de dez. de 2017.

essa imagem é

(a) um salto.
(b) um sapato.
(c) uma sandália.
(d) uma sapatilha.

QUESTÃO 4

o que atravessa o rio sem se molhar?

disponível em: http://www.divertudo.com.br/adivinhas/adv492.htm. acesso em 08 de mar. de 2018.

(a) ponte.
(b) barco.
(c) peixe.
(d) remo.
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leia o poema para responder às questões 5 e 6.

o direito das Crianças

criança tem que ter nome

criança tem que ter lar

ter saúde e não ter fome

ter segurança e estudar.

tem direito à atenção

direito de não ter medos

direito a livros e a pão

direito de ter brinquedos.
rocha, ruth. os direitos das crianças segundo ruth rocha. companhia das letrinhas, 2002.
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QUESTÃO 5

no poema, as palavras que rimam são

(a) criança, nome.
(b) lar, estudar.
(c) livros, brinquedo.
(d) fome, medo.

QUESTÃO 6

o sinal de pontuação utilizado no poema é

(a) travessão.
(b) vírgula.
(c) dois pontos.
(d) ponto final.



Prova SemeStral - agoSto 2018

8

3º ano

Secretaria Municipal de educação de São paulo

QUESTÃO 7

disponível em: https://www.saraiva.com.br/fabulas-94html?pacid=123134&gclid=eaiaiqobchmi8pfl5
qrf2qivzoszch1ceqzveaqYasabegjf4_d_bwe. acesso em: 14 dez. 2017.
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o autor do livro é

(a) fábulas.
(b) globinho.
(c) alcY linares.
(d) monteiro lobato.
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leia o texto para responder às questões 8, 9 e 10.

astronauta

o que faz: viaja para o espaço para 
explorar e fazer descobertas pelo 
universo.

por que precisa do traje: para 
respirar fora das naves e estações 
espaciais, suportar a diferença de 
ambiente, entre outras.

o traje: além de ser à prova de fogo, protege 
das variações de temperatura. o capacete também é 
poderoso: possui lanterna, câmera para filmar e canos 
que se ligam a tanques de ar e a um reservatório de 
água (os dois ficam em uma mochila, nas costas). o 
visor protege contra a luz, como a solar. por baixo 
do capacete ainda há uma touca com microfone e fone 
de ouvido para comunicação com a equipe. ainda não 
acabou: por baixo de tudo, os astronautas vestem um 
macacão que absorve o suor.

revista recreio. nº923, ano 17. janeiro de 2018.
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QUESTÃO 8

o que há por baixo do capacete do astronauta?

(a) uma touca com microfone e fone de ouvido.
(b) uma lanterna e câmera para filmar.
(c) uns canos  que se ligam a tanques de ar.
(d) um reservatório de água.

QUESTÃO 9

qual é o assunto desse texto?

(a) as estações espaciais.
(b) a vestimenta do astronauta. 
(c) a alimentação do astronauta.
(d) as descobertas pelo universo.

QUESTÃO 10

esse texto serve para

(a) contar uma história.
(b) vender um produto.
(c) ensinar a fazer uma roupa.
(d) informar sobre uma profissão.
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leia o texto para responder às questões 11, 12 e 13.

o lobo e a Cegonha

um lobo devorou sua caça tão depressa, com tanto 
apetite, que acabou ficando com um osso entalado na 
garganta. cheio de dor, o lobo começou a correr de 
um lado para outro soltando uivos, e ofereceu uma 
bela recompensa para quem tirasse o osso de sua 
garganta. com pena do lobo e com vontade de ganhar 
o dinheiro, uma cegonha resolveu enfrentar o perigo. 
depois de tirar o osso, quis saber onde estava a 
recompensa que o lobo tinha prometido.

– recompensa? – berrou o lobo. – mas que cegonha 
pechinchona! que recompensa, que nada! você enfiou a 
cabeça na minha boca e em vez de arrancar sua cabeça 
com uma dentada deixei que você a tirasse lá de dentro 
sem um arranhãozinho. você não acha que tem muita 
sorte, seu bicho insolente! dê o fora e se cuide para 
nunca mais chegar perto de minhas garras!

moral: não espere gratidão ao mostrar caridade 
para um inimigo.

disponível em: https://metaforas.com.br/infantis/2004-11-20/o-lobo-e-a-cegonha.htm. acesso em 08 
de mar. de 2018.
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QUESTÃO 11

esse texto é uma

(a) lenda.
(b) fábula.
(c) notícia.
(d) entrevista.

QUESTÃO 12

o lobo era

(a) bom.
(b) sortudo.
(c) ingrato.
(d) insolente. 

QUESTÃO 13

essa história ensina que

(a) “as aparências enganam.”
(b) “cão que ladra, não morde.” 
(c) “diz-me com quem andas e eu te direi quem és”.
(d) “seja grato, mas não espere que os outros sejam”. 
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leia a tira para responder às questões 14 e 15.

POR QUE VOCÊ NÃO VEIO 
BRINCAR ONTEM?

NÃO TIVE TEMPO !

PÔ LÚCIO! QUE HOMEM VAI SER VOCÊ,
SE NÃO LEVA BRINCADEIRA A SÉRIO?

disponível em: http://www.omeninomaluquinho.com.br/paginatirinha/default.asp.  
acesso em 08 de mar. de 2018.
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QUESTÃO 14

na frase “pô lucio!”, o ponto de exclamação indica

(a) susto.
(b) emoção.
(c) entusiasmo.
(d) decepção.

QUESTÃO 15

na tira, lúcio foi 

(a) brigar com os seus amigos.
(b) explicar porque não brincou com os amigos.
(c) perguntar aos colegas sobre a brincadeira 

de ontem.
(d) reclamar a seus colegas que a brincadeira não 

foi séria.
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QUESTÃO 16

em um jogo de boliche, fernando acertou o pino de 
número novecentos e um. 

o pino acertado por fernando foi

(a)

109

(b)

190

(c)

901

(d)

910
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QUESTÃO 17

a série de animação o show da luna foi criada por 
brasileiros e estreou no brasil em 2014. dois anos 
depois, a série já estava na 4ª temporada, cada uma 
apresentando 26 episódios. 

o número total de episódios das quatro temporadas é 

(a) 208.
(b) 104. 
(c) 84. 
(d) 30. 
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QUESTÃO 18

Janeiro

seg ter qua qui sex sab dom
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Fevereiro

seg ter qua qui sex sab dom
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

Março

seg ter qua qui sex sab dom
1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

abril

seg ter qua qui sex sab dom
1

2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Maio

seg ter qua qui sex sab dom
1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Junho

seg ter qua qui sex sab dom
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

o número de dias que teve o primeiro bimestre  
de 2018 foi

(a) 28.
(b) 31.
(c) 59.
(d) 60.
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QUESTÃO 19

para não prejudicar o solo, foi desenvolvido um adubo 
com alta concentração de compostos orgânicos: 50 
gramas para cada porção de 1 litro. 

a quantidade total de compostos orgânicos que irá em 
10 dessas porções é igual a

(a) 5 g.
(b) 50 g. 
(c) 500 g.
(d) 5000 g. 
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QUESTÃO 20

um dos estudantes retratados na imagem será 
sorteado para fazer a leitura do dia.  

disponível em: http://br.freepik.com. acesso em: 04 de abr. de 2018. (adaptado)
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antes de fazer o sorteio, a professora questionou 
os estudantes sobre a chance de sair uma menina no 
sorteio, e foram feitas as seguintes afirmações:

i. será impossível sair uma menina no sorteio. 
ii. é mais provável ser sorteado um menino ao invés 

de uma menina.
iii. é mais provável ser sorteada uma menina ao invés 

de um menino.
iv. a chance de ser sorteada uma menina é igual à

chance de ser sorteado um menino. 

a afirmação correta é a apresentada em

(a) i.
(b) ii.
(c) iii.
(d) iv.
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QUESTÃO 21

o displaY retratado na imagem indica a senha atual, que 
será atendida no guichê 12: 

disponível em:  https://www.paineis.com.br/paineis-eletronicos/painel-de-senha-e-guiche-com-digitos-
de-10-cm-5-controles-sem-fio. acesso em: 04 abr. 2018.

a senha mostrada é número

(a) trinta e cinco. 
(b) três mil e quarenta e cinco.
(c) quinhentos e quarenta e três.
(d) trezentos e quarenta e cinco.
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QUESTÃO 22

disponível em: http://www.calendariovip.com/calendarios-2016.html. acesso em: 04 de abr. de 2018. 
(adaptado)

o mês de fevereiro pode ter uma quantidade diferente 
de dias, dependendo do ano. 

o número de dias que teve o mês de fevereiro  
de 2016 foi

(a) 31.
(b) 30.
(c) 29.
(d) 28.
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QUESTÃO 23

a formiga irá percorrer a distância marcada na régua, 
conforme se observa na imagem.

3 4 5 6 7 8 9

INÍCIO FIM

a distância que ela percorrerá, em centímetros, será 
igual a 

(a) 9.
(b) 7.
(c) 6.
(d) 3.
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QUESTÃO 24

um morador, preocupado com o meio ambiente, resolveu 
construir uma escada de madeira de reflorestamento 
e descobriu que as medidas dos degraus precisam 
satisfazer algumas condições. as alturas dos pisos dos 
degraus, com relação ao solo, formam uma sequência 
numérica, conforme se observa na imagem.  

23 cm
46 cm

69 cm
92 cm 115 cm

138 cm
161 cm

se pegarmos um termo qualquer da sequência e 
somarmos a ele um certo número, obteremos o termo 
seguinte. esse número é

(a) 13.
(b) 23.
(c) 36.
(d) 46.
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QUESTÃO 25

o jogo do disco possui uma seta que, quando girada, 
para em uma das cores.

a seta tem menos chance de parar em uma das cores. 
essa cor é a

(a) amarela.
(b) azul.
(c) vermelha.
(d) verde.
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QUESTÃO 26

em um jogo de computador, os animais estão dispostos 
em uma malha, conforme mostrado na imagem. 

ELEFANTE

SAPO

TIGRE

ESQUILO MACACO

disponível em: http://www.lacasainfantil.com/materiales/colorear-Y-dibujar-con-cudriculas-laminas-
con-cuadriculas-para-imprimir/http://colorearYaprender.com/aprender-actividades-de-coordinacion-

para-ninos/. acesso em: 04 de abr. de 2018.(adaptado).

o animal que está à esquerda do sapo é o
(a) tigre

(b) esquilo

(c) macaco

(d) elefante
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QUESTÃO 27

algumas crianças estão em fila para participar de uma 
brincadeira. 

disponível em: http://lh5.ggpht.com/-nnjtvl7jY2o/uY5pj-8_joi/aaaaaaab1eo/kq5uku9z2ei/
s1600-h/estudantes%252520em%252520fila%25255b2%25255d.png/. acesso em: 04 de abr. de 

2018. (adaptado)

a criança que está imediatamente à frente de pedro, na 
fila, é 

(a) a bia.
(b) o joão.
(c) a ana.
(d) o caio.
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QUESTÃO 28

as medidas das larguras das traves de futsal e de 
futebol de campo são mostradas na imagem. 

7,00 m3,00 m

futsal futebol de campo

a medida que uma trave tem, a mais que a outra, na 
largura é igual a

(a) 3 m.
(b) 4 m. 
(c) 7 m. 
(d) 10 m. 
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QUESTÃO 29

observe a sequência numérica, em que os termos 
seguem uma regularidade. é possível obter um termo 
qualquer da sequência realizando uma operação com o 
termo anterior.

97, 83, 69, 55, ...

essa operação consiste em

(a) subtrair 14 do termo anterior.
(b) subtrair 55 do termo anterior.
(c) somar 14 ao termo anterior.
(d) somar 55 ao termo anterior.
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QUESTÃO 30

em um jogo, uma equipe recebeu duas cartas 
numeradas. ela deverá escolher uma dentre as 4 
operações básicas (adição, multiplicação, subtração 
e divisão) e aplicá-la uma única vez aos dois números 
obtidos nas cartas de modo a obter como resultado o 
maior número possível.  

a chance de o resultado obtido ser maior que 40 é 

(a) certa.
(b) impossível.
(c) provável.
(d) pouco provável.
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QUESTÃO 31

disponível em: http://cafesempo.com.br/brinquedos/. acesso em: 11 dez.2017.

o brinquedo apresentado na imagem é feito de

(a) ferro.
(b) madeira.
(c) papel.
(d) vidro.

CIÊnCIas HuManas
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QUESTÃO 32

o texto faz uma descrição de um brinquedo indígena.

todos os modelos deste brinquedo possuem uma 
base pesada e penas na ponta, que o deixam mais bonito 
e garantem estabilidade no ar. o desafio das crianças 

é impulsioná-lo com a palma da mão.

disponível em: https://brinquedos.br/brinquedos-sustentaveis/brinquedos-indigenas/.  
acesso em: 20 dez. 2017. (adaptado).

o brinquedo indígena citado no texto é

(a) um arco e flecha.
(b) um pião.
(c) uma boneca.
(d) uma peteca.
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QUESTÃO 33

disponível em: http://www.ciadotomate.com/cia-do-tomate-brincadeira-pega-pega/.  
acesso em: 12 dez. 2017.

na brincadeira representada na imagem, uma das 
crianças faz a contagem em voz alta. esta ação serve 
para dar tempo para as demais crianças

(a) cruzarem a rua.
(b) ficarem imóveis.
(c) se agacharem.
(d) se esconderem.
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QUESTÃO 34

disponível em: http://vaicadeirante.com/lei-garante-lazer-para-criancas-com-deficiencia/.  
acesso em: 19 mar.2018.

o brinquedo apresentado na imagem possui adaptação 
para crianças com deficiência

(a) auditiva.
(b) física.
(c) intelectual.
(d) visual.
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QUESTÃO 35

parque do ibirapuera.

disponível em: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/17576-parque-ibirapuera#foto-271738. 
acesso em: 22 de fev. de 2018. 

as imagens apresentam pessoas em situações 
caracterizadas como

(a) ações comerciais.
(b) passeatas públicas.
(c) atividades de lazer.
(d) funções de trabalho.
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QUESTÃO 36

disponível em: http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2014/08/faixas-vermelhas-e-azuis-
causam-polemica-em-araraquara-sp.html. acesso em: 19 mar.2018.

o tipo de sinalização representada na imagem é indicada para

(a) travessia de pedestres.
(b) ponto de taxis.
(c) parada de ônibus.
(d) estacionamento de carros.
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QUESTÃO 37

chegou o verão, a estação mais quente do ano. muito 
calor e dias bem longos. as temperaturas estão lá 
em cima. o verão é uma estação muito gostosa, com a 
chegada das férias e um clima de alegria no ar.

disponível em: http://www.fiocruz.br/biosseguranca/bis/infantil/estacoes-ano.htm.  
acesso em: 20 mar.2017.

uma imagem típica desta estação em nossa cidade é 
apresentada em:

(a) (b)

(c) (d)

a) disponível em: http://g1.globo.com/vc-no-g1/noticia/2012/12/mande-sua-foto-dos-efeitos-do-forte-calor-pelo-brasil.
html. acesso em: 19 mar.2017. b)disponível em: https://www.metrojornal.com.br/foco/2017/06/20/sp-amanhece-com-

garoa-e-frio-inverno-comeca-nesta-quarta.html. acesso em: 19 mar.2017. c)disponível em: http://jornaloretrato.com.br/
net/itaquera-recebe-a-36a-festa-das-cerejeiras-no-parque-do-carmo/. acesso em: 19 mar.2017. d) disponível em: https://

www.temporadalivre.com/blog/5-melhores-cidades-do-brasil-para-curtir-o-outono/. acesso em: 19 mar.2017.
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QUESTÃO 38

disponível em: http://portaldodog.com.br/cachorros/dica-de-compra/moveis-que-servem-como-casa-
de-cachorro/. acesso em: 19 mar. 2018.

em relação ao móvel, o animal está posicionado

(a) ao lado.
(b) dentro.
(c) embaixo.
(d) em cima.
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QUESTÃO 39

disponível em: http://www. hospitals.in/ -gamma-hospital-kolkata/. acesso em: 19 mar.2018.

o local apresentado na imagem é utilizado na 
realização de

(a) atividades escolares.
(b) ações recreativas.
(c) práticas religiosas.
(d) tratamentos médicos.
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questão 40

disponível em: https://www.montarumnegocio.com/plantacao-de-eucalipto-da-dinheiro/.  
acesso em: 19 mar.2018.

o produto apresentado na imagem serve como  
matéria-prima na produção de qual objeto escolar?

(a) (b)

(c) (d)

(disponível em: https://www.ohe.com.br/materialescolar/apontadores/simples-estrela-rosa-faber-castell---100lvzf/. 
acesso em: 19 mar.2018.

disponível em: http://atrativamoveis.com.br/2013/09/. acesso em: 19 mar.2018.
disponível em: https://revistagalileu.globo.com/ciencia/noticia/2016/05/por-que-algumas-tampas-de-caneta-tem-um-furo-

na-ponta.html. acesso em: 20 mar.2018.
disponível em: http://www.maeparasempre.com/2014/12/como-fazer-tinta-lavavel-com-giz-escolar.html.  

acesso em: 20 mar.2018.
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QUESTÃO 41

o movimento de rotação da terra consiste no giro 
que o planeta dá ao redor de si mesmo, no sentido 
anti-horário (contrário ao movimento do relógio) e 
dura aproximadamente 24 horas. 
disponível em: http://www.explicatorium.com/cfq-7/movimentos-da-terra.html. acesso em 16 de mar. 2018.

disponível: http://www.globos.com.br/lib/site/movimentos-da-terra/. acesso em 16 de mar. 2018.

como consequência desse movimento da terra, temos o 
tempo de duração:

(a) das estações do ano.
(b) das fases da lua.
(c) do dia e da noite.
(d) de um ano.

CIÊnCIas Da natureZa

polo norte

polosul

equador
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QUESTÃO 42

por meio da fotossíntese os vegetais fazem alimentos 
que podem ser consumidos por eles e por outros seres 
vivos, mas para realizar esse processo precisam de 
matéria prima e de energia.

disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnicaaula.html?aula=57446. acesso em 
15 de mar. 2018.

as plantas tiram essa energia

(a) da luz do sol.
(b) das partículas do solo.
(c) dos sais dissolvidos na água.
(d) do oxigênio presente na atmosfera. 
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QUESTÃO 43

os sistemas de aproveitamento das chuvas recolhem 
parte da água que cai sobre o telhado. essa quantidade 
corresponde a, aproximadamente, 3 dias de consumo do 
total de um mês de uma família.

sisteMa de reaProveitaMento CoM trataMento

da calha, a água segue 
por um tubo condutor 
até o reservatório de 
tratamento, enterrado 
no chão. dele o líquido 
segue para o reservatório 
sob o telhado, do qual é 
distribuído.

disponível em:  http://www.gazetadopovo.com.br/imoveis/uso-da-agua-da-chuva-e-simples-e-vantajoso. 
acesso em 15 de mar. 2018.

de acordo com a imagem, a água da chuva pode ser 
utilizada para

(a) tomar banho.
(b) lavar roupas.
(c) cozinhar alimentos.
(d) lavar frutas e verduras.
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QUESTÃO 44

uma escola pode ser composta por salas de aula, salas 
de reuniões, paredes, quadros de giz, mesas, cadeiras, 
armários, estudantes, professores e funcionários, às 
vezes, até por animais de estimação.

de tudo o que foi citado, que faz parte de uma escola, 
são seres vivos apenas

(a) funcionários, estudantes e quadros de giz.
(b) estudantes, professores, mesas e cadeiras .
(c) animais de estimação, quadros de giz e armários.
(d) professores, funcionários e animais de estimação.
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QUESTÃO 45
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disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichatecnicaaula.html?aula=58042. acesso em 
16 de mar. 2018.

a explicação que franjinha dá para o cascão refere-se 
ao ciclo

(a) da eletricidade.
(b) do oxigênio.
(c) do carbono.
(d) da água.



Prova SemeStral - agoSto 2018

48

3º ano

Secretaria Municipal de educação de São paulo

QUESTÃO 46

as plantas são formadas por várias partes: raiz, caule, 
folha, flor e fruto. 

em uma poesia, o autor escreveu sobre a folha:

(...)
da planta sou o pulmão

mas além de respirar,
tenho uma grande função:

roubo energia solar.
(...)

disponível em: http://peregrinacultural.com/2008/07/26/historia-da-planta-poesia-infantil-de-ofelia-e-
narbal-fontes/. acesso em 19 de mar. 2018.

nesse trecho há informação sobre duas funções da folha:

(a) respiração e fotossíntese.
(b) reprodução e sustentação.
(c) frutificação e absorção.
(d) floração e germinação.
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QUESTÃO 47

em algumas situações muitas pessoas fazem campanhas 
para doação de alimentos não perecíveis, pois estes 
demoram mais a se deteriorar, possibilitando sua 
distribuição para as pessoas que deles necessitam.

nesse sentido, é mais aconselhável doar alimentos, 
como

(a) arroz cru,  sal, farinha de trigo. 
(b) leite em pó, feijão cozido, óleo.
(c) iogurte, carne crua, manteiga.
(d) pão, macarrão cru, açúcar.
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QUESTÃO 48

as salinas são os locais onde se represam a água do 
mar em tanques rasos expostos ao calor do sol e ao 
vento. à medida que o líquido seca, a concentração 
de sal nos tanques aumenta até os sólidos ficarem na 
forma de cristais.

disponível em: http://www.panoramio.com/photo/58987424. acesso em 9 de mar. 2018.

a separação desse produto acontece porque a água do 
mar sofre 

(a) ebulição.
(b) destilação.
(c) evaporação.
(d) solidificação.
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QUESTÃO 49

existe um ditado que afirma: “você é o que você come”. 
isso é dito porque os alimentos são necessários 
para manter o nosso corpo funcionando de forma 
equilibrada uma vez que uma má alimentação pode 
provocar doenças. 

disponível em: http://www.dicasodonto.com.br/wp-content/uploads/2013/12/alimentos_saudaveis.jpg. 
acesso em 19 de mar. 2018.

uma alimentação equilibrada deve conter

(a) salgados e sanduíches.
(b) frutas e vegetais. 
(c) doces e frituras.
(d) pizzas e sopas.  
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QUESTÃO 50

Maio

seg ter qua qui sex sab dom

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

8:          15:          22:          28:

cada uma das quatro fases da lua no mês de maio 
durou 

(a) 31 dias

(b) 21 dias.
(c) 14 dias.
(d) 7 dias.


