
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Candidato (a): ____________________________________________________________________ 
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INSTRUÇÕES AOS ALUNOS 
 

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 coloque no local indicado o seu nome. 

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

preencher a Identificação na Folha de Respostas – GABARITO. 

 Na Folha de Respostas – GABARITO, o aluno 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 pintando a bolinha na Folha de Respostas – GABARITO 

como no exemplo:  

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

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 candidato 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. Trabalhe com calma e Boa Sorte! 
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 Instituição de Ensino General Osório.  
  
   

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA INGRESSO NO 5º ANO/2020  
 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a tirinha para responder aos itens 01 e 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item 01.  A personagem Magali é bastante conhecida por seu apetite insaciável. Essa característica 

é explorada nas histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. Na tirinha apresentada, Magali 

conversa com sua amiga Mônica sobre uma dor de dente que a impedirá de comer doces por 10 

dias. Quanto à classe gramatical das palavras utilizadas na tirinha, podemos afirmar que: 

 

(A) A expressão “BUÁÁÁÁÁ!”, que aparece no terceiro quadrinho, podemos classificá-la como 

interjeição. 

(B) a expressão “Ai, Mônica!”, que aparece no primeiro quadrinho, podemos classificá-la como 

interjeição. 

(C) a palavra “comer”, que aparece no segundo quadrinho, podemos classificá-la como adjetivo. 

(D) a palavra “dez”, que aparece no segundo quadrinho, podemos classificá-la como numeral 

fracionário. 

(E) a palavra “o dentista”, que aparece no segundo quadrinho, podemos classificá-la como 

substantivo, feminino, plural. 

 

 

Item 02. Imagine que Magali, ao final dos 10 dias em que ficou sem comer doces, conte para 

Mônica que já pode comê-los novamente. De acordo com as regras gramaticais sobre o uso de há 

ou a, qual das frases a seguir ela deveria utilizar?  

 

(A) Há dez dias estou sem comer doces, mas agora posso voltar a comer. 

(B) Vou voltar há comer doces hoje porque estou a dez dias sem comer. 

(C) Há dez dias que não como doces, quero voltar há comer hoje. 

(D) A dez dias não como doces, mas já posso comer novamente. 

(E) Há dor de dente já passou, posso voltar a comer doces. 
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Leia o texto a seguir e responda os itens 03 e 04. 

 

 

Item 03. O texto apresentado foi retirado do livro Albert Einstein e seu universo inflável, uma 

biografia do cientista Albert Einstein escrita especialmente para os leitores mais jovens. No trecho, 

para tornar mais fácil a leitura, o autor usa várias expressões para se referir ao cientista. Nas 

alternativas a seguir, a única palavra que não se refere a Albert Einstein é: 

 

(A) ele. 

(B) cara. 

(C) Beto. 

(D) crânio. 

(E) outros. 

 

Item 04. Em qualquer texto escrito, é muito importante usar adjetivos para dar ao leitor uma ideia 

mais clara daquilo que estamos falando. Assinale a alternativa na qual esteja destacado um adjetivo 

que se refere a Einstein.  

 

(A) Muita gente diz que ele é o cara mais genial de todos os tempos. 

(B) Eis uma lista bem resumida do que ele descobriu. 

(C) Espaço, tempo, átomos, luz, gravidade, energia... 

(D) Todo mundo já ouviu falar do Albert Einstein. 

(E) Como viajar no tempo. 

 

Item 05.  Observe o diálogo a seguir. 

 

 

- Olá, ___________ você está assim parado? Está perdido? 

- Oi, não estou, não. É __________ estou esperando alguém. 

- Ah, entendi. E __________ não se senta para esperar? 

- Não precisa, já estamos saindo, mas obrigado. 
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I) Na Língua Portuguesa, temos quatro palavras que, na fala, são pronunciadas da mesma forma, 

mas que sempre nos confundem quando as escrevemos. São elas: por que, porque, por quê e 

porquê. No diálogo apresentado, as lacunas serão preenchidas corretamente com:  

 

(A) porquê, por que, porque 

(B) por que, por que, porquê 

(C) por que, porque, por que 

(D) porque, porque, por que 

(E) porquê, porque, por quê

 

 

Item 06. Leia o texto a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Em Língua Portuguesa, alguns substantivos podem ser formados por mais de uma palavra, sendo 

chamados de substantivos compostos. No texto apresentado, há um substantivo composto, que é: 

 

(A)  matéria-prima 

(B)  importante 

(C)  recicláveis 

(D)  ambiente 

(E)  coleta 

 

 

Item 07. Leia o fragmento abaixo.  
 

 

Em nosso planeta, existem bilhões de vidas, tantas que é impossível contá-las. Não 

podemos contar todas as plantinhas, as conchas do mar, as aranhas, os coqueiros, as algas, 

os urubus, as lagostas, os seres humanos, as minhocas [...] 

 

I) Todas as palavras destacadas no apresentam: 

 

(A) monossílabas. 

(B) ditongos. 

(C) hiatos. 

(D) tritongos. 

(E) dígrafos. 
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Item 08. Na frase “O bolo de chocolate é mais gostoso que o bolo de fubá”, o grau do 

adjetivo usado na frase foi o comparativo de: 

 

(A) inferioridade. 

(B) igualdade. 

(C) superioridade. 

(D) qualidade. 

(E) advérbio. 

 

Item 09. Leia o texto abaixo.  

 

Timóteo vivia cavando buracos como faz todo tatu. Só à noite é que seguia pelo 

túnel principal até sair da mata.  

Às vezes parava para conversar com Tatu Tonho, na saída da toca.  

Mas um dia, com a luz do luar, não parou mais de rimar.  

Sua amiga Teca Tatinha teve uma brilhante ideia. Fazer vários buracos, e 

foi uma buraqueira danada por onde entrou a luz do luar, e os outros tatus 

começaram também a rimar.  

 Adaptação de Timóteo, o tatu poeta, de Rosana Rios, Scipione. 

  
I) Os substantivos abaixo foram retirados do texto que você acabou de ler. Classifique-os, utilizando 

os códigos I a IV. Em seguida, marque a alternativa com a sequência correta. 

 

(    ) buraqueira 

(    ) túnel 

(    ) Timóteo 

(    ) buracos  

 

I - Substantivo próprio  

II - Substantivo comum  

III- Substantivo primitivo  

IV - Substantivo derivado

(A)  I – II – III – IV 

(B)  IV – II – I – III  

(C)  II – III – IV – I  

(D)  III – I – IV – II  

(E)  I – IV – III – II  

 

Item 10. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou 

fenômeno da natureza. O verbo flexiona-se em número, 

pessoa, tempo, modo e voz. Leia com atenção o panfleto ao 

lado sobre uma campanha contra o Bullying. A respeito das 

palavras usadas no texto do panfleto, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A palavra “Diga” – verbo dizer – 1ª conjugação. 

(B) A palavra “permita” – verbo permitir – 3ª conjugação 

(C) A palavra “tomem” – verbo tomar – 2ª conjugação. 

(D) A palavra “são” – verbo ser – 1ª conjugação. 

(E) A palavra “denunciar” - verbo denunciar – 4ª conjugação 
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QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

Item 11. As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às planificações dos sólidos abaixo 

representados.  

 
 

 

 

 

 

 

I) As planificações acima representam quais sólidos geométricos?  

 

(A) cubo, cone, pirâmide 

(B) pirâmide, cilindro, cubo 

(C) cubo, cilindro, pirâmide 

(D) pirâmide, cone, cubo 

(E) prisma, cone, cubo 

 

 Item 12. Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros, para servir refrigerantes, em sua 

festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante?  

 

(A) 30                     

(B) 5 

(C) 7 

(D) 90 

(E) 6 

 

Item 13. Fernando quer cercar seu terreno e para isso precisa saber o perímetro. Com base na 

imagem do formato do terreno de Fernando e suas informações, qual é o perímetro do terreno de 

Fernando?  

 

(A) 26 metros. 

(B) 38 metros. 

(C) 16 metros. 

(D) 35 metros. 

(E) 25 metros. 

Item 14.  Uma das características do sistema de numeração indo-arábico que é utilizado por nós, é 

ser um sistema posicional. Isso quer dizer que um mesmo algarismo pode ocupar posições diversas 

em um número e representar quantidades diferentes. Tendo como base esse princípio, no número 

90.080 o algarismo 9 possui o valor relativo igual a:  

 

(A) 900 

(B) 90 

(C) 9.000 

(D) 900.000 

(E) 90.000 

 



8 

 

 

Item 15.   As girafas se elevam acima de todos os outros mamíferos do mundo. Aparando ramos ao 

longo das savanas africanas, sobre pernas finas como pernas-de-pau, a girafa macho adulta pode 

exceder os seis metros. Mas apenas cerca da metade de sua altura vem de seu tronco – o restante 

vem do pescoço. E como se todo esse comprimento não fosse suficiente para esse animal, ele ainda 

tem outra ferramenta para expandir seu alcance: sua língua pode se esticar até 46 cm. 

(http://ciencia.hsw.uol.com.br/pescocodegirafa.htm)  

 

I) Considere que, em um zoológico, exista uma girafa adulta, com 5,20 m de altura. Assim, a altura 

dessa girafa, expressa em centímetros, corresponde a:  

 

(A) 52 cm                

(B) 520 cm                   

(C) 5200 cm       

(D) 52000 cm 

(E) 5,2 cm 

 

Item 16. Um hotel tem 34 quartos, cada quarto tem 3 camas e cada cama tem 2 lençóis. Quantos 

lençóis são usados para cada troca de roupa neste hotel?  

 

(A) 170 

(B) 109 

(C) 150 

(D) 204 

(E) 260 

 

Item 17.  Três alunos fizeram um trabalho. O primeiro escreveu 25 páginas; o segundo 8 páginas a 

menos que o primeiro e o terceiro 12 páginas a mais que o segundo. Ao todo, quantas páginas os 

três alunos escreveram para o trabalho?  

 

(A) 71 

(B) 51 

(C) 62 

(D) 81 

(E) 73 

 

Item 18.  Eu fiz uma viagem de 700 km. Os 3/7 iniciais do percurso foram feitos de automóvel e o 

restante de ônibus. Que distância eu percorri de ônibus?  

 

(A) 250 Km 

(B) 320 Km 

(C) 400 Km 

(D) 300 Km 

(E) 130 Km 
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Item 19. Para montar um mecanismo, Pedro precisa de 7 metros de fio de cobre cortados em 

pedaços de 0,14 metro. Quantos pedaços Pedro vai obter, usando a quantidade total desse fio?  

 

(A) 30 pedaços. 

(B) 40 pedaços. 

(C) 50 pedaços. 

(D) 60 pedaços. 

(E) 20 pedaços. 

 

Item 20. A tabela a seguir traz a população dos cinco municípios mais populosos do Paraná. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I) Ao observar os dados da tabela, concluímos que a diferença entre a população de Londrina e 

Maringá, é de: 

 

(A) 158.412 habitantes. 

(B) 159.512 habitantes. 

(C) 185.412 habitantes. 

(D) 202.612 habitantes. 

(E) 241.612 habitantes. 

 
 LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

 

Texto 1  
 

Haverá água quando a gente ficar velho? 

O meu amigo Marcelo está muito preocupado. É que ele leu que, do jeito como a gente 

trata a água do planeta, pode ser que no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais 

nenhuma gota de água. 

De água limpa, pelo menos... 

Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas eu acho que ele tem razão de ficar 

preocupado. Você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água? 

É um tal de ficar lavando carro com mangueira ligada o tempo todo ou então lavando o 

quintal, como se o chão fosse um lugar que devesse ficar limpo como um prato em que a gente 

fosse comer. 

O pior é quando você passa pelas avenidas e vê um monte de porcaria que as fábricas 

jogam na água, como se os rios fossem assim uma enorme privada. (...) 

Essas pessoas, especialmente as pessoas já grandinhas, parecem que não estão nem um 

pouco preocupadas com o mundo que vai ficar para a gente... 

Eu não quero um mundão seco e com um monte de cocô no lugar dos rios! Já imaginou? 

Fernando Bonassi. Vida de gente. Belo Horizonte: Formato, 1999. 
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Item 21. Em nossa vida cotidiana temos contato com diversos tipos de textos. No texto “Haverá 

água quando a gente ficar velho?” o autor expõe sua opinião sobre um assunto importante e atual. 

De acordo com assunto abordado, podemos perceber que Marcelo está preocupado com: 

 

(A) a possível falta d’ água limpa no futuro. 

(B) o preço da água. 

(C) se ele vai ter água para lavar o carro. 

(D) a água que ele desperdiça. 

(E) a preservação da vida. 

 

Item 22. A frase que indica a opinião do narrador é: 

 

(A) “Você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água?” 

(B) “mas eu acho que ele tem razão de ficar preocupado”. 

(C) “De água limpa, pelo menos...”. 

(D) “É que ele leu que, do jeito que a gente trata a água...”. 

(E) “pode ser que no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais nenhuma gota de água”. 

 

Item 23. Qual trecho do texto comprova que os personagens são amigos? 

 

(A) “O que é que as pessoas estão pensando?” 

(B) “O meu amigo Marcelo está muito preocupado” 

(C) “Essas pessoas, especialmente as pessoas já grandinhas...” 

(D) “Eu não quero um mundão seco...” 

(E) “De água limpa, pelo menos”. 

 

Texto 2 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

(WATTERSON, B. Expressão Social e Editora Ltda, 1994. p. 39) 
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Item 24. O texto 2 é uma tirinha. Esse tipo de texto apresenta elementos verbais e não verbais 

para narrar uma história. De acordo com a tirinha apresentada, a expressão “E DAÍ?” (3º 

quadrinho), sugere que o personagem: 

 

(A) não está nada preocupado. 

(B) está emotivo demais. 

(C) encontra-se tristonho. 

(D) encontra-se distraído. 

(E) está bastante preocupado. 

 

Item 25. Calvin e Haroldo são personagens de uma série homônima de Histórias em Quadrinhos 

criada pelo autor estado-unidense Bill Watterson, e publicada em mais de 2000 jornais do mundo 

inteiro desde 1985. Calvin é um garoto de 6 anos cheio de personalidade, mas profundamente 

solitário. Ele tem como único companheiro Haroldo, um tigre sábio e sardónico, que para ele está 

tão vivo como um amigo verdadeiro, mas para os outros não é mais que um tigre de pelúcia. No 

trecho “Eu decidi parar de me preocupar com as coisas”, o termo “eu” no primeiro quadrinho se 

refere: 

 

(A) ao leitor. 

(B) ao autor. 

(C) ao Haroldo. 

(D) ao Calvin. 

(E) ao narrador. 
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