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INSTRUÇÕES AOS CANDIDATOS 

 

LEIA COM ATENÇÃO!!! 

1. Você deve receber do professor fiscal o material abaixo: 

 Este Caderno de Questões, composto de 25 (VINTE E CINCO) itens do tipo múltipla 

escolha, e uma redação. 

 01 (uma) FOLHA DE RESPOSTAS – GABARITO, destinada à marcação dos itens 

formulados na avaliação. 

 01 (uma) FOLHA DE REDAÇÃO. 

2. Verifique se este material está em ordem. 

3. Após a conferência, o aluno deverá identificar seu caderno, nos espaços próprios: 

 Inicialmente, a título de treinamento, coloque nesta folha, no local abaixo indicado: o seu 

nome e ano. 

 Após este preenchimento, e mediante ordem do professor, aguarde a orientação para 

preencher a Identificação da Folha de Respostas – GABARITO. 

 Na Folha de Respostas – GABARITO, o candidato deverá fazer a identificação somente 

no local indicado; é estritamente proibido fazer qualquer tipo de rasura ou outra 

marcação e identificação em local fora do espaço reservado para tal, sob pena de ter sua 

Folha de Respostas – GABARITO anulada e/ou invalidada. 

 Só serão consideradas as respostas marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou 

PRETA. As marcações a lápis serão desconsideradas. 

 Para cada item haverá apenas uma única opção correta para ser assinalada. 

4. Feita a conferência do material e a identificação do CADERNO DE QUESTÕES e da Folha de 

Respostas – GABARITO deixe a prova fechada sobre a carteira e aguarde ordem para iniciar 

as resoluções. 

5. A prova é estritamente individual. Qualquer dúvida sobre a impressão dos itens deverá ser 

sanada nos 15 (quinze) minutos iniciais. 

6. Marque a resposta certa de cada item com um “X” na Folha de Respostas – GABARITO. 

7. Para fins de correção será considerada apenas a Folha de Respostas – GABARITO do 

candidato. 

8. Não será permitido ao candidato utilizar, durante a prova, máquinas e/ou relógios com 

calculadoras, bem como telefone celular ou qualquer outra espécie de fonte de consulta. 

9. Ao término do tempo destinado à realização da avaliação não escreva mais nada, e mediante 

ordem, levante-se e entregue a Folha de Respostas – GABARITO ao professor. 

10. O tempo total de duração desta avaliação é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo para 

preenchimento das suas respostas na Folha de Respostas – GABARITO, e Redação.  

 O aluno só poderá sair da sala, por término da prova, depois de transcorridas 2 (DUAS) 

horas do início da prova. 

 O Caderno de Questões será devolvido ao aluno após a entrega da FOLHA DE 

RESPOSTAS ao professor responsável. 

11. Trabalhe com calma e Boa Sorte!!! 
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PROVA DIAGNÓSTICA PARA INGRESSO NO 3º ANO/2020 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Item 01. Ordem alfabética é a organização das palavras de acordo com a ordem em que as letras 

aparecem em nosso alfabeto. Marque a alternativa em que todas as palavras estão em ordem 

alfabética. 

 

(A)  copo – garfo – bule – panela – macaco 

(B)  camisa – faca – girafa – limão – tênis 

(C)  aluno – ficou – boca – chulé – lápis 

(D)  rosa – leite – uva – queijo – cenoura 

(E)  macaco – jabuti – foca - abelha – elefante 

 

Item 02. Quando pronunciamos uma palavra, cada pedaço dessa palavra recebe o nome de sílaba.  

Marque a alternativa em que todas as palavras, na separação silábica, têm três sílabas. 

(A)  presente, prato, menina 

(B)  gramática, rezar, luz 

(C)  leite, orelhas, doce 

(D)  lâmpada, morena, cocada 

(E)  casa, palavra, pau 

 

Item 03. O acento agudo indica o som aberto das vogais e o acento circunflexo indica o som 

fechado das vogais. Marque a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas 

corretamente.  

 

(A)  três – infanciâ – bûque – picolé 

(B) silêncio – família – picolé – ônibus 

(C)  sábado – siléncio – tránsito – vovó 

(D)  infância – ténis – sâbado – português 

(E)  tênis – picóle – siléncio – três 

 

Item 04. A ortografia ensina a escrita correta das palavras. Marque a alternativa em que todas as 

palavras estão escritas corretamente.  

 

(A) cinema, deliçia, çegonha 

(B) palhaço, camiseta, sempre 

(C) cazamento, ponbo , açougue 

(D) passoca, pássaro, cigara 

(E) guitara, açúcar, gostozo 

 

Item 05. Os substantivos são palavras que indicam um nome, podem ser próprios ou comuns. 

Leia a frase em destaque e marque a alternativa que apresenta os substantivos próprios que 

compõem a frase. 

 

 

(A) anel, brinco 

(B) feliz, anel, brinco 

(C) ganhar, anel, brinco 

(D) Lúcia, Bianca 

(E) Bianca, Lúcia, anel, brinco 

 

Lúcia ficou feliz ao ganhar de Bianca, um anel e um brinco. 
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Item 06. Sinônimos são palavras que possuem significados semelhantes.  Marque a alternativa 

em que todas as palavras são sinônimos das apresentas no quadro abaixo.  

 

 

(A) começou – desapareceu – esquisito - estreito 

(B) acabou – surgiu – bonito - longo 

(C) iniciou – sumiu – belo - curto 

(D) acabou – sumiu – bonito – estreito 

(E) estreito – apareceu – começo - esgotado 

 

Item 07. A palavra que indica ação é chamada de verbo. Leia a frase em destaque, sublinhe os 

verbos e depois marque a alternativa que corresponde aos verbos presentes nesta frase.  

 

 

 

(A) Juliana – cadeira – cozinha 

(B) lava – senta - come 

(C) mãos – cozinha - lanche 

(D) Juliana – mãos – come 

(E) lava – cadeira - come 

 

Item 08. Adjetivo é a palavra que informa como é ou está o substantivo. De acordo com essa 

informação complete as frases abaixo e marque a alternativa em que todas as palavras são os 

adjetivos correspondentes à sequência.  

 

 

 

 

 

(A)  educado – azul – carinhosa - elegante 

(B)  elegante – educado – carinhosa - azul 

(C)  educado – carinhosa – azul - elegante 

(D)  azul – elegante – educado – carinhosa 

(E)  carinhosa – educado – azul – elegante 

 

Item 09. Quando o substantivo indica uma só coisa, um só elemento, está no singular. Está no 

plural o substantivo que indica duas ou mais coisas. Marque um (X) na alternativa que apresenta a 

forma correta do plural. 

(A) fogão - fogões 

(B) gavião – gaviãos 

(C) bombom - bomboens 

(D) botão – botãos 

(E) cidadão – cidadões 

 

 

Juliana lava as mãos, senta na cadeira da cozinha e come o lanche. 

terminou     apareceu   lindo     comprido     

1- Maria é uma filha ______________________. 

2- Luiz é um amigo _____________________. 

3- O menino ganhou uma bicicleta _______________________. 

4- Aquela mulher é _________________________. 
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Item 10. Substantivo coletivo é a palavra que indica um conjunto de pessoas, animais ou coisas 

da mesma espécie. Marque a sequência que corresponde ao coletivo de cada uma das 

palavras do quadro. 

 

 

(A) ramalhete – enxame - cardume 

(B) florista – exame – aquário 

(C) ramalhete – enxame – aquário 

(D) floricultura – enxame – aquário 

(E) floricultura – exame – cardume  

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

Item 11. As quantidades e numerais podem ser comparados entre si usando sinais matemáticos: < 

(menor que), > (maior que), = (igual) e ≠ (diferente). Faça o cálculo mental das 

operações, compare os resultados e assinale a opção em que o sinal está sendo usado 

corretamente.  

(A) 7-3 = 4+2 

(B) 5+5 < 5+4 

(C) 3+5 > 10-2 

(D) 9-6 = 5-4 

(E) 9-3 ≠ 4+3 

  

Item 12. Números pares são aqueles que formam grupos de 2 em 2 e os números ímpares são 

aqueles que ao formar grupos, sempre sobra 1. Observe os números apresentados no quadro e 

escreva abaixo de cada um (P) se for par e (I) se for ímpar. Depois marque a sentença 

correta.  

 

(A) Todos os números são pares.                                                           

(B) Todos os números são ímpares.  

(C) São sete números ímpares e cinco números pares. 

(D) Existem seis números ímpares e dois números pares. 

(E) Os números ímpares são os que terminam em: 0, 2, 4, 6 e 8.  

 

 

 

 

Item 13. Os números podem ser decompostos em centenas, dezenas e unidades. Observe o 

número abaixo e assinale a alternativa que o representa na forma decomposta.  

 
 
 
 

(A) 3 + 400 + 90 

(B) 300 + 40 + 9  

(C) 30 + 4 + 9 

(D) 3000 + 400 + 90  

(E) 300 + 40 + 90 

 

 

 

 

6 

(   ) 

9 

(   ) 

24 

(   ) 

35 

(   ) 

27 

(   ) 

29 

(   ) 

17 

(   ) 

11 

(   ) 

35 

(   ) 

96 

(   ) 

18 

(   ) 

74 

(   ) 

C D U 

3 4 9 

flores – abelhas - peixes 



6 

 

décimo primeiro – quinto – oitavo - vigésimo 

 

 

Item 14. Os números ordinais são usados para indicar ordem, posição ou classificação. Assinale a 

alternativa em que a sequência está correta conforme a escrita dos números ordinais abaixo.  

 

 
 

(A) 11º - 7º - 5º - 19º 

(B) 11º - 5º - 8º - 20º 

(C) 7° - 13° - 16° - 6° 

(D) 10º - 5° - 9° - 16° 

(E) 2° - 14° - 10° - 7° 

 

Item 15. Muitos objetos lembram as formas geométricas. Os objetos da imagem abaixo lembram a 

forma de quais sólidos geométricos? Marque a alternativa que corresponde aos nomes dos sólidos 

geométricos corretos.  

 

 

 

(A) cubo – triângulo – círculo – retângulo 

(B) esfera – paralelepípedo – cone – cilindro 

(C) cubo – cilindro – esfera – paralelepípedo  

(D) quadrado – círculo – esfera – cubo 

(E) cilindro – esfera – cubo – retângulo  

 

Item 16. Uma dúzia é um conjunto de doze objetos. Resolva a situação-problema: Maria foi à 

feira e comprou 1 dúzia de laranjas. Quantas laranjas ela precisa comprar a mais para ficar com 1 

dúzia e meia? Marque a resposta correta. 

(A) Para ficar com 1 dúzia e meia de laranjas, Maria deverá comprar mais 10 laranjas. 

(B) Para ficar com 1 dúzia e meia de laranjas, Maria deverá comprar mais 18 laranjas. 

(C) Para ficar com 1 dúzia e meia de laranjas, Maria deverá comprar mais 5 laranjas. 

(D) Para ficar com 1 dúzia e meia de laranjas, Maria deverá comprar mais 6 laranjas. 

(E) Para ficar com 1 dúzia e meia de laranjas, Maria deverá comprar mais 12 laranjas. 

 

Item 17. Na adição, somamos ou juntamos quantidades e na subtração tiramos uma quantidade 

de outra. Existem situações em que precisamos multiplicar, outras na qual necessitamos dividir, 

repartindo igualmente. Leia as situações-problema, realize os cálculos no lugar indicado e 

resolva-as. 

 

A) Sabrina ganhou uma caixa com 42 laranjas e 15 limões 

para preparar os sucos da festinha de seu filho. Quantas 

frutas ela comprou? 
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B) Uma escola organizou uma campanha para arrecadar 73 

cobertores. Até agora eles já conseguiram 41 unidades. 

Quantos cobertores faltam arrecadar para atingir a meta?  

 

 

C) Emerson faz 9 pontos em cada um dos 4 testes de 

matemática que realizou na escola. Qual foi o total de pontos 

feitos por Emerson?  

 

 

 

 

D) O professor quer dividir os 21 alunos da turma em 3 

grupos para a revitalização de um trabalho coletivo. Quantos 

alunos cada grupo terá?  

 

 

 

I) Agora marque a alternativa que corresponde aos resultados corretos das situações-

problema. 

 

(A) 57 / 32 / 36 / 7 

(B) 75 / 65 / 98 / 13 

(C) 57 / 41 / 63 / 14 

(D) 41 / 57 / 39 / 18 

(E) 47 / 32 / 87 / 20 

 

Item 18. As quatro operações matemáticas estão presentes em nosso dia a dia e são 

constantemente utilizadas. Com muita atenção, efetue as operações e marque a alternativa que 

apresenta a sequência com os resultados CORRETOS.  

 

 

 

 

 

(A)  35 – 87 – 45 – 8 

(B)  93 – 14 – 96 – 9 

(C)  93 – 15 – 97 – 7 

(D)  95 – 14 - 96 – 9 

(E)  79 – 98 – 14 – 6  
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Item 19. Alguns instrumentos de medidas foram criados com base no metro como unidade-

padrão. A régua abaixo indica a medida de cada objeto, qual é o comprimento indicado pela régua 

em centímetro (cm). 

 

 

Alfinete? ___________ 

Lápis? ______________ 

Borracha? ___________ 

Pincel? ______________ 

 

 

I) Agora, marque a alternativa que corresponde ao comprimento de cada objeto.  

(A)  8 cm, 12 cm, 7 cm e 10 cm 

(B)  4 cm, 9 cm, 5 cm e 14 cm 

(C)  6 cm, 8 cm, 4 cm e 14 cm 

(D)  4 cm, 10 cm, 8 cm e 14 cm 

(E)  4 cm, 14 com, 5 cm e 3 cm  

 

Item 20. Um aluno da EGO, chamado Enzo, pesquisou o jogo com bola preferido de alguns de seus 

colegas e fez o gráfico a seguir. Observe o gráfico, em seguida, marque a alternativa correta.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(A) Os três jogos tiveram a mesma quantidade de preferência.  

(B) O jogo com mais votos de preferência foi o vôlei.  

(C) O futebol e a queimada tiveram juntos 16 votos. 

(D) A queimada teve menos votos entre os jogos. 

(E) O jogo mais votado foi o futebol.  
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QUESTÕES E PROPOSTA DE REDAÇÃO 

Leitura e Interpretação de Texto  

Item 21. Leia a reportagem.  

Brumadinho: vale de lama 

 

No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem 

de rejeitos de mineração do Córrego do Feijão, 

localizada em Brumadinho, Minas Gerais, se 

rompeu e seguiu em direção ao Rio Paraopeba. 

No caminho, destruiu instalações da Vale, 

mineradora responsável pela barragem, casas, 

plantações, riachos e rodovias.  

 

I) Após a leitura do texto “Brumadinho: vale de lama”, assinale a alternativa correta.  

 

(A) É um texto que apresenta estrofes e rimas. 

(B) É um texto que nos traz informações sobre fatos e assuntos que envolvem nosso país, estado, 

cidade, bairro e até mesmo outros países do mundo. 

(C) É um texto que não nos traz informações. 

(D) É um texto que apresenta enigmas para serem decifrados.  

(E) É um texto importante em nossa tradição cultural, pois fazem parte do folclore brasileiro. 

 
 
Item 22. O tipo de texto escrito em 

versos, estruturado em estrofes e que 

possui rimas é chamado de texto 

poético. Leia o texto ao lado e 

assinale a alternativa correta. 

 

 

 

 

 

 

 

(A) O texto apresenta 15 estrofes e 04 versos. 

(B) O texto apresenta 03 estrofes e 12 versos. 

(C) O texto apresenta 04 estrofes e 13 versos. 

(D) O texto apresenta 04 estrofes e 15 versos.  

(E) O texto apresenta 03 estrofes e 04 versos. 
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Item 23. Existem diversos tipos de textos. Faça a 

leitura do texto ao lado e assinale a alternativa que 

apresenta que tipo de texto ele se refere. 

 

(A) Bilhete     

(B) Poesia       

(C) Narrativa                                          

(D) Convite 

(E) Cartaz          

 

 

 

 

Item 24. Em redação costumamos conhecer várias tipologias textuais, suas características e 

funções. Leia com atenção o texto abaixo e assinale o que é correto afirmar sobre ele. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(A) É um texto de divulgação científica, pois apresenta informações sobre descobertas e pesquisas 

científicas. 

(B) É um texto narrativo, porque apresenta parágrafos em sua estrutura. 

(C) É um bilhete, pois apresenta mensagem curta. 

(D) É uma sinopse, pois resume um conteúdo. 

(E) É um cartaz, pois faz propaganda de um produto. 

 

 

A TARTARUGA-AMARELA 

A tartaruga-amarela é uma espécie de tartaruga marinha 

comum nos oceanos de todo o mundo. As tartarugas 

adultas medem em média 90 cm de comprimento e têm 

um peso médio de 135 kg, embora também se tenham 

registado exemplares maiores com um comprimento de 

até 213 cm e um peso de até 545 kg. A cor da pele varia 

entre amarelo e castanho, e a carapaça é tipicamente 

castanha–avermelhada. Não há diferenças externas entre 

machos e fêmeas, antes da tartaruga se tornar adulta. A 

diferença mais notável entre adultos é que os machos têm 

caudas mais grossas e carapaças mais curtas do que as 

fêmeas. 
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Item 25.  Leia o trecho de um Conto de fadas e assinale o que é correto afirmar sobre as 

características deste tipo de texto. 

      

Cinderela 

Era uma vez um homem muito rico, cuja mulher havia falecido, 

deixando-lhe como companhia apenas uma filha. A garota era tão 

linda quanto uma manhã ensolarada. 

Mas, um dia, o tal homem resolveu se casar novamente e sua 

nova esposa levou para o seu lar duas filhas de corações amargos e 

impiedosos. 

E, a partir deste dia, a pobre orfã começou a levar uma vida 

repleta de sofrimento... 

 

 
 
 

(A) O texto informa que Cinderela era má. 

(B) Nos contos de fadas o autor mostra o que pensa sobre um determinado assunto.  

(C) As personagens nunca são fadas, príncipes, princesas, bruxas e animais mágicos. 

(D) As personagens principais, em geral, têm de enfrentar obstáculos até chegar a um final feliz. 

(E) É um texto poético, com sonoridade e ritmo. 
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