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Leia o texto abaixo para responder a questão 01.
 
O macaco e o camelo
 
Numa reunião de bichos, um macaco se 

levantou e dançou. Fez grande sucesso: 
__ Como é engraçado!
__  Como  dança  bem!  E  todos 

aplaudiram.
O camelo,  com inveja,  quis  ganhar  os 

elogios.  Levantou-se  e  foi  dançar.  Não  tinha  o  menor 
jeito. Embrulhou as quatro patas de tal maneira que os 
bichos morreram de rir:

__ Mas que esquisito! – diziam. __ Por que ele nos 
ocupa com essas bobagens? E como o camelo insistia, 
perderam  a  paciência  e  acabaram  por  expulsá-lo  da 
reunião.

É  perda  de  tempo  invejar  as  qualidades  dos 
outros. Cada um tem as suas.

 

Fonte: prologosincero.blogspot.com/2010/01/fabula-de-esopo.html
 
QUESTÃO 01 – (SAEP 2013)
O camelo queria
(A) se tornar um macaco.
(B) brigar com os bichos.
(C) ser elogiado.
(D) dançar vários ritmos.
----------------------------------------------------------------------------
QUESTÃO 02 – (SAEP 2013)
Os bichos aplaudiram o macaco porque ele
(A) era muito esquisito.
(B) dançava muito bem.
(C) dançava com o camelo.
(D) imitava o camelo.
----------------------------------------------------------------------------
Leia o diálogo abaixo.

Fonte: www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/

QUESTÃO 03 – (SAEP 2013)
Na fala do primeiro balão o “compadre” usa palavras no 
aumentativo  para  impressionar  o  amigo  de  pescaria. 
Dentre os aumentativos que ele usa, BOCARRA significa
(A) rapaz grande
(B) homem grande
(C) boca grande
(D) peixe grande

Faça a leitura do cartaz abaixo. 

QUESTÃO 04 – (SAEP 2013)
A palavra “CASA” no título do cartaz se refere 
(A) ao planeta Terra.
(B) a todos os planetas.
(C) à casa de nossos pais.
(D) às casas dos animais.
----------------------------------------------------------------------------
Leia a tirinha.

QUESTÃO 05 – (SAEP 2013)
No diálogo dos quadrinhos a vida é comparada a
(A) um prêmio.
(B) um teatro.
(C) uma maquiagem.
(D) aos caras de pau.
----------------------------------------------------------------------------
QUESTÃO 06 – (SAEP 2013)
A expressão “cara  de pau” foi  empregada em sentido 
figurado. O que ela quer dizer?
(A) pessoa descarada, sem vergonha.
(B) pessoa engraçada, extravagante.
(C) pessoa triste, semblante descaído.
(D) pessoa complicada, nervosa.
----------------------------------------------------------------------------
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Leia todos os textos com atenção!



Observe atentamente a capa do livro da autora Sylvia 
Orthof.

Fonte: mundodastribos.com

QUESTÃO 07 – (SAEP 2013)
As  informações  contidas  no  título  da  história  e  na 
ilustração permitem-nos dizer que o personagem:
(A) prepara-se para um mergulho.
(B) cavalga num cavalo invisível.
(C) participa de um jogo de pula-pula.
(D) está saltando de paraquedas.
--------------------------------------------------------------------------------
Leia o poema para responder a questão 08 e 09.

A lua
A lua pinta a rua de prata
e na mata a lua parece

um biscoito de nata.
Quem será que esqueceu

a lua acesa no céu?
 

Roseana Murray. Poesia fora da estante. Porto Alegre: 
Projeto, 1997. p. 78.

QUESTÃO 08 – (SAEP 2013)
Qual  é  o  significado  do  verso  “A  lua  pinta  a  rua  de 
prata”?
(A) O luar deixa a rua clara.
(B) O luar escurece a rua.
(C) A prata é mais clara do que a lua.
(D) A lua é preciosa como a prata.
----------------------------------------------------------------------------
QUESTÃO 09 – (SAEP 2013)
Qual é o principal assunto do poema?
(A) A claridade provocada pela lua.
(B) Comparações da lua com a Terra. 
(C) A escuridão da noite.
(D) O tamanho da lua.

Os estragos do óleo de cozinha
Pedro Rubens
 

O  óleo  de  cozinha  é  um  dos  alimentos  mais 
nocivos  ao meio  ambiente.  Jogado  no ralo  da pia,  ele 
termina contaminando rios e mares. Eis o número:

1 litro de  óleo  de  cozinha  polui 1  milhão  de 
litros de água.

Como reciclar: colocar  o óleo  em garrafas  PET 
bem  vedadas  e  entregá-las  a  uma  das  várias 
organizações especializadas nesse tipo de reciclagem.

Destinos  do óleo  usado: fábricas  de  sabão  e 
produção de biodiesel.

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/cont0715.shtml

QUESTÃO 10 – (SAEP 2013)
O assunto tratado neste texto é
(A) os problemas que o óleo causa para a natureza.
(B) os problemas que o óleo causa para a saúde.
(C) os vários tipos de óleo de cozinha.
(D) o uso culinário do óleo de soja.
----------------------------------------------------------------------------

O medo  é  um sentimento  que  atinge  a  todos  – 
adultos  ou crianças.  Segundo  os  especialistas  existem 
mais de duzentos tipos de medo.
Leia o que alguns jovens escreveram sobre seus medos.

QUESTÃO 11 – (SAEP 2013)
Analisando  os  depoimentos,  podemos  afirmar  que  a 
alternativa correta é
(A) os medos que Geissy apresenta são comuns entre 
pessoas adultas.
(B) os meninos têm mais medo de ficar sozinhos do que 
as meninas.
(C) Leonardo tem medo de não conseguir responder uma 
prova.
(D) Cinthia afirma ter medo de bichos e de doenças.
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Observe a tirinha do personagem Hagar e leia o diálogo 
entre Helga e seu filho.

QUESTÃO 01 – (SAEP 2013)
Este texto tem como objetivo
(A) mostrar o bom relacionamento entre pais e filhos.
(B) proporcionar diversão para o leitor.
(C) ensinar sobre a importância do diálogo.
(D) noticiar um fato ocorrido com o personagem Hagar.
----------------------------------------------------------------------------
Leia o texto abaixo para responder a questão 02.

QUESTÃO 02 – (SAEP 2013)
Esse texto tem por finalidade
(A) contar uma história sobre lobos.
(B) dar informações sobre o animal lobo-guará.
(C) comparar o lobo-guará com outros animais.
(D) noticiar um fato ocorrido com um lobo.
----------------------------------------------------------------------------

QUESTÃO 03 – (SAEP 2013)
Uma palavra que resume o tema deste texto é
(A) panelas
(B) favelas
(C) fome
(D) meninos

 

Leia o texto para responder as questões 04, 05 e 06.

A madeira inteligente

A Mata Atlântica já está praticamente extinta nas 
mais diversas regiões do Brasil. A Floresta Amazônica – a 
maior área verde do planeta – também está ameaçada 
de  destruição.  Para  evitar  que  ela  e  outras  florestas 
brasileiras  sejam  desmatadas  totalmente,  algumas 
empresas  brasileiras  estão  vendendo  desde  julho  de 
2000  móveis  e  objetos  produzidos  com  madeiras 
inteligentes.

Esta  madeira  é  certificada  dentro  das  regras 
mundiais  que  garantem  a  preservação  das  florestas. 
Atualmente,  44  empresas  compram  a  madeira 
inteligente.

Outras  medidas  emergenciais  de  respeito  e 
cuidado  à  natureza  estão  sendo  propostas  por  estas 
empresas.

Revista Disney Explora, São Paulo – agosto de 2010 (adaptada).
 
QUESTÃO 04 – (SAEP 2013)
Segundo o texto a madeira inteligente é 
(A) a madeira retirada de áreas verdes.
(B)  a  madeira  que  é  certificada  dentro  das  regras 
mundiais.
(C) a madeira típica da Floresta Amazônica.
(D) a madeira encontrada na Mata Atlântica.
----------------------------------------------------------------------------
QUESTÃO 05 – (SAEP 2013)
O tema deste texto é
(A) reflorestamento.
(B) reciclagem.
(C) desmatamento.
(D) preservação.
----------------------------------------------------------------------------
QUESTÃO 06 – (SAEP 2013)
“Esta madeira é certificada dentro das regras mundiais 
que garantem a preservação das florestas”.
Neste trecho do texto a palavra destacada é o mesmo 
que
(A) conservação.
(B) destruição.
(C) replantação.
(D) adubagem.
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Faça a leitura do texto.

----------------------------------------------------------------------------
Observe com atenção os quadrinhos a seguir.

QUESTÃO 08 – (SAEP 2013)
O  autor  considera  que  o  gato  tem  função 
“autolimpante”. Isso quer dizer que
(A) alguém limpa o gato.
(B) o gato se limpa sozinho.
(C) às vezes o gato se limpa.
(D) o gato não se limpa.

Leia o texto que segue para responder a questão 09.

Passarinho no Sapé
Cecília Meireles

P tem papo
o P tem pé.

É o P que pia? (Piu!)
Quem é?

O P não pia: O P não é.
O P só tem papo e pé.

Será o sapo?
O sapo não é.

(Piu!)
É o passarinho que fez seu ninho no sapé.

Pio com papo.
Pio com pé.

Piu-piu-piu: Passarinho.
Passarinho no sapé.

Fonte:
www.rosanycosta.com.br/poesias-infantis/70-passarinho-no-sape.html

 
QUESTÃO 09 – (SAEP 2013)
O poema trata
(A) do uso da letra P em várias palavras.
(B) da esperteza de um certo pintinho.
(C) do som dos bichos.
(D) da esperteza de um sapo.
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QUESTÃO 07 – (SAEP 2013)
Todo texto é escrito para um determinado fim, isto é, ele tem um objetivo específico. O texto acima foi produzido 
com a finalidade de
(A) instruir
(B) aconselhar
(C) corrigir
(D) avisar



Leia o cartaz abaixo para responder a questão 10.

QUESTÃO 10 – (SAEP 2013)
Segundo o texto da campanha publicitária “as crianças 
podem  ajudar  os  pais  nas  pequenas  tarefas  de 
casa, como arrumar a cama e juntar os próprios 
brinquedos”, porque isto
(A) ajuda os pais a ganharem dinheiro.
(B) é apenas uma brincadeira das crianças.
(C) é sinal de disciplina e responsabilidade.
(D) é sinal de obediência aos amigos.
----------------------------------------------------------------------------
Faça a leitura do texto abaixo.

Cigarra morre de frio [Jean Felipe Scheistl]
 

Ontem à noite na Rua Formigueiro a Cigarra mais 
famosa da floresta morreu de frio. 

Muitos  insetos  disseram  que  a  Formiga  foi  a 
culpada porque tinha ódio e inveja da Cigarra. 

Hoje o delegado Grilo isolou o local do crime e foi 
atrás da Formiga. A polícia teve muita dificuldade para 
encontrá-la, mas achou-a fugindo. Ela foi levada para o 
13° Distrito Policial para prestar depoimento.

Fonte: www.anj.org.br 

QUESTÃO 11 – (SAEP 2013)
O texto afirma: “Hoje o delegado Grilo isolou o local do 
crime”.  A palavra em destaque na frase significa que o 
Delegado Grilo
(A) abriu acesso ao local do crime.
(B) proibiu acesso ao local do crime.
(C) não encontrou o local do crime.

SAEP – Sistema de Avaliação Educacional de Palmas (TO) – Avaliação 3 – Maio/2013                                                         6

REVISE SUAS RESPOSTAS AO FINAL E CONFIRA 
SE RESPONDEU TODAS.

(D) esqueceu-se do local do crime. 



Questão 01 – (SAEP 2013) 
Observe as posições dos livros na estante abaixo.

Considerando que você está em frente desta estante, 
o livro de Ciências é o terceiro à sua
(A) esquerda na prateleira de baixo. 
(B) direita na prateleira de baixo.
(C) direita na prateleira de cima.
(D) esquerda na prateleira de cima. 
----------------------------------------------------------------------------
Questão 02 – (SAEP 2013) 

Dona  Benta  quer  fazer  uma  receita  de  bolo  e  ela 
precisa de 1Kg de farinha de trigo. Ao retirar o pacote 
do armário, ela percebe que tem apenas 325 gramas 
de  farinha.  A  quantidade  de  gramas  de  farinha 
necessária para completar a receita é
(A) 675 gramas.
(B) 325 gramas.
(C) 725 gramas.
(D) 525 gramas.
----------------------------------------------------------------------------
Questão 03 – (SAEP 2013) 
Maria  compra  todos  os  dias  1,5L  de  leite  para  seu 
bebê.  Sabendo  que  a  mamadeira  do  seu  bebê 
corresponde a 300ml, com essa quantidade de leite 
Maria poderá preparar
(A) quatro mamadeiras.
(B) três mamadeiras.
(C) cinco mamadeiras.
(D) seis mamadeiras.
----------------------------------------------------------------------------
Questão 04 – (SAEP 2013)
O número que corresponde à decomposição 
5 x 1000 + 4 x 100 + 8 x 10 + 5 x 1
(A) 5485
(B) 5085 
(C) 5480 
(D) 5851

Questão 05– (SAEP 2013) 
A professora Francisca escreveu no quadro a operação 
e pediu para os seus alunos resolverem.

Pedro foi o primeiro aluno a resolver e a acertar, onde 
apresentou a seguinte resposta:
(A) 9.210
(B) 9.221
(C) 6.210
(D) 8.310
----------------------------------------------------------------------------
Questão 06 – (SAEP 2013) 
Na fazenda Boa Esperança, havia 1048 bois. Na feira 
de  gado,  o  fazendeiro  vendeu  366  de  seus  bois  e 
comprou 532 bois. A fazenda agora tem
(A) 1204 bois.
(B) 1214 bois.
(C) 882 bois.
(D) 914 bois.
----------------------------------------------------------------------------
Questão 07 – (Prova Brasil – Adaptada)
João quer medir uma tábua e, para isso está usando 
seu palmo que mede 22 cm.

Assim sendo, essa tábua deve conter 
(A) exatamente 5 palmos. 
(B) exatamente 6 palmos.
(C) mais de 4 palmos e menos de 5 palmos.
(D) mais de 5 palmos e menos de 6 palmos.
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Use os espaços da 
avaliação para fazer seus 

rascunhos.



Questão 08 – (SAEP 2013) 
Roberto  está  fazendo  a  sua  tarefa  de  casa  e  se 
deparou com a seguinte questão.  De acordo com o 
quadro  abaixo,  quais  unidades  você  usaria 
respectivamente para medir

➔ O comprimento de uma rua;
➔ A massa de um elefante;
➔ A capacidade de uma piscina.

A alternativa correta é:
(A) quilômetro, litro, litro.
(B) quilômetro, quilograma, litro.
(C) metro, quilowatt, mililitro.
(D) centímetro, grau, quilograma.
----------------------------------------------------------------------------
Questão 09 – (SAEP 2013) 
O resultado da operação 5.080 – 3.297 é igual a
(A) 1.783
(B) 1.773
(C) 1.797
(D) 1.793
----------------------------------------------------------------------------
Questão 10 – (SAEP 2013) 

De acordo com o gráfico abaixo, no ano de 1988, o 
percentual  de  desemprego das  mulheres  brancas  e 
dos homens brancos eram, respectivamente:
(A) 20% e 30%
(B) 30% e 25%
(C) 30% e 30%
(D) 25% e 30%

Questão 11 – (SAEP 2013)
Observando a reta numérica

A letra “N” representa o número
(A) 46
(B) 43
(C) 48
(D) 47
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Questão 01 – (SAEP 2013) 
História das Copas do Mundo de Futebol

Observe a reta numérica abaixo com os anos das 
Copas do Mundo a partir de 1982.

Nessa reta numérica, o ano de 2014 encontra-se com 
a posição marcada com a letra
(A)  J
(B)  I
(C) H
(D) G
----------------------------------------------------------------------------
Questão 02 – (SAEP 2013) 
Um  caixa  eletrônico  entrega  notas  de  R$100,00 
R$50,00,  R$20,00  e  R$10,00,  R$5,00  quando  os 
clientes fazem um saque. O caixa sempre entrega a 
menor  quantidade  possível  de  notas.  Analisando  a 
tabela abaixo.

A  quantidade  de  cédulas  de  R$1000,00,  R$50,00, 
R$20,00,  R$10,00  e  R$5,00  corresponde 
respectivamente:

(A) 4 x 100,00 + 2 x 50,00 + 5 x 20,00 + 8 x 10,00 + 1 x  
5,00 
(B) 5 x 100,00 + 1 x 50,00 + 5 x 20,00 + 3 x 10,00 + 1 x 5,0
(C) 5 x 100,00 + 2 x 50,00 + 2 x 20,00 + 4 x 10,00 + 1 x 
5,00
(D) 6 x 100,00 + 1 x 50,00 + 1 x 20,00 + 1 x 10,00 + 1 x 
5,00
----------------------------------------------------------------------------
Questão 03 – (SAEP 2013)
Uma  distribuidora  de  alimentos  ensaca  feijão  com 
embalagens de dois tamanhos. Uma comporta 2kg e a 
outra  1,5kg.  Carlos  precisa  comprar  6kg  de  feijão, 
optando  pela  embalagem  de  1,5kg,  ele  terá  que 
comprar
(A) 3 embalagens.
(B) 4 embalagens. 
(C) 5 embalagens.
(D) 6 embalagens.
----------------------------------------------------------------------------

Questão 04 – (SAEP 2013) 
Pedrinho resolveu a operação  26 + 146 + 1301 + 
40.873 e obteve o seguinte resultado:
(A) 40.873
(B) 42.346
(C) 43.346
(D) 42.473
----------------------------------------------------------------------------
Questão 05 – (SAEP 2013) 
Dividindo 412 por 4, obtemos:
(A) 143
(B) 203
(C) 103
(D) 113
----------------------------------------------------------------------------
Questão 06 – (SAEP 2013) 
No açougue do seu João,  eu comprei  6  kg de bifes 
embalados em três pacotes iguais. Dessa forma, cada 
pacote terá 
(A) 3000 g.
(B) 1000 g.
(C) 2000 g.
(D) 1500 g.
----------------------------------------------------------------------------
Questão 07 – (SAEP 2013) 
Roberto economizou uma certa quantia e colocou no 
seu cofrinho. Ao abrir ele contou sete moedas de R$ 
1,00, nove cédulas de R$ 10,00, seis cédulas de R$ 
20,00  e  cinco  cédulas  de  R$  50,00.  A  quantia  que 
Roberto tinha no cofrinho é igual a
(A) R$ 367,00
(B) R$ 4,67
(C) R$ 81,00
(D) R$ 467,00
----------------------------------------------------------------------------
Questão 08– (SAEP 2013) 
Alfredo,  Luiz  e  Pedro  trabalham  numa  fazenda  no 
interior  do Tocantins.  Os três juntos retiram por dia 
900 litros de leite.  Ontem Alfredo retirou 275 litros, 
Luiz, 315 litros e Pedro retirou: 
(A) 210  litros de leite. 
(B) 310  litros de leite. 
(C) 325  litros de leite. 
(D) 255  litros de leite. 
----------------------------------------------------------------------------
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Questão 09 – (Saresp - Adaptada)
Em uma cidade, uma pesquisa apresenta a intenção 
de  votos  para  os  candidatos  à  prefeitura.  Veja  os 
resultados no quadro abaixo

O candidato que obteve maior intenção de votos foi o 
(A)  candidato A.
(B)  candidato B.
(C)  candidato C.
(D)  candidato D.
----------------------------------------------------------------------------
Questão 10 – (SAEP 2013) 
O número formado por cinco unidades de milhar, três 
dezenas simples e seis unidades simples é igual a
(A) 5036
(B) 5306
(C) 535
(D) 505
----------------------------------------------------------------------------
Questão 11 – (SAEP 2013) 
Os alunos de duas turmas do professor João fizeram 
prova de matemática. E o professor representou em 
um gráfico o desempenho dos seus alunos.

Obtiveram notas acima de 6
(A) 15 alunos.
(B) 35 alunos.
(C) 30 alunos.
(D) 25 alunos.
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REVISE SUAS RESPOSTAS AO FINAL E 
CONFIRA SE RESPONDEU TODAS.


	 
	 

