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BLOCO 01 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Questão 01 – (SAEP 2012)  

Leia o texto abaixo e depois responda: 
 

Uma gata perdida nos Estados Unidos foi devolvida à sua dona  

após ser achada a cerca de 4,5 mil quilômetros de distância de casa. 
 

A gata Chayenne, de dez anos, desapareceu na Flórida há sete anos, pouco após ter 

sido adotada num abrigo para animais de rua. Ela foi encontrada no começo de abril em São 

Francisco, Califórnia, do outro lado do país. Ela foi identificada graças a 

um microchip que o abrigo havia implantado sob a sua pele. 

Não está claro ainda como a gata foi capaz de atravessar o 

território americano, mas ela foi encontrada em bom estado. 

[...] 

 BBC Brasil.com, 30 de abr. 2004. (Fragmento). 
 

Disponível em: <http://www.bbc.co.uk>. Acesso em: 9 jan. 2008. 

 

A finalidade do texto é 

(A) dar informações sobre gatos. 

(B) noticiar um acontecimento. 

(C) avisar sobre o desaparecimento da gata. 

(D) fazer a descrição da gata Chayenne. 

Questão 02 – (SAEP 2012)  

Leia a tirinha do Níquel Náusea: 

 
Fonte: www2.uol.com.br/níquel/seletas.shtml 

 

Ao lermos a tirinha podemos concluir que Níquel 

(A) é um excelente contador de historinhas. 

(B) não gosta de contar historinhas. 

(C) gosta de contar historinhas, mas não sabe ler. 

(D) gosta de contar historinhas, mas lê muito mal. 
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Faça a leitura do texto atentamente: 
 

Fauna brasileira pode perder muitas espécies de animais 
 

Má notícia para a fauna brasileira: tem um montão de bichos brasileiros ameaçados 

de extinção. E bota montão nisso... Muitas espécies animais podem sumir do mapa se não 

forem muito bem protegidas! 

Olha só que situação: dez bichinhos brasileiros já foram para o beleléu, e duas 

espécies de aves bem bonitas – a ararinha-azul-de-spix e o mutum-de-alagoas – só são 

encontradas em cativeiro. Coisa superchata, né? 

Mas tem mais chatice por aí... Atualmente o Brasil tem mais de 600 animais 

ameaçados de extinção, segundo o IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis). Se continuar desse jeito, no futuro, as pessoas só vão saber o 

que é um bicho se forem ao museu de história natural! Ou seja, a situação dos bichos do 

Brasil não está boa, né? 
 

Texto baseado em pesquisas feitas em algumas fontes sobre meio ambiente. Sites consultados:  

www.mma.gov.br; www.ibama.gov.br; www.cnpma.embrapa.br; www.jornaldomeioambiente.com.br. Acesso em: 12 jan 2012. 

 

Questão 03 – (SAEP 2012)  

O texto trata de um “montão de bichos brasileiros ameaçados de extinção” e menciona que 

“dez bichinhos brasileiros já foram para o beleléu”. O que significa “ir para o beleléu?” 

(A) Ir para outra região, longe do seu habitat. 

(B) Se esconder dos predadores. 

(C) Fugir do meio da destruição. 

(D) Desaparecer para sempre. 

 
Questão 04 – (SAEP 2012)  

Observe a tirinha da Mafalda. 

 
Fonte: http://sempretops.com/tirinha338_mafalda.jpg 

 

O ponto de exclamação aparece em todos os quadrinhos expressando sentidos diferentes.  

A expressão em que ele indica ordem é 

(A) Como o mar é lindo! 

(B) Está indo embora! 

(C) Ei, volte! 

(D) Que saco essa obediência! 
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Questão 05 – (SAEP 2012)  

Observe o quadro do enigma do gato abaixo. 

 
No enigma o gato leva uma chinelada porque 

(A) derrubou o vaso. 

(B) comeu o peixinho. 

(C) comeu o peixinho e derrubou o vaso. 

(D) rasgou a poltrona. 

 
Questão 06 – (SAEP 2012)  

Leia o poema: 

 

 

Neste poema uma expressão que 

indica uma opinião é 

(A) de mar é feita a terra. 

(B) sem a água não há nada. 

(C) cachoeira, rio ou fonte... 

(D) tanto bate até que fura. 
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Questão 07 – (SAEP 2012)  

Leia o texto a seguir: 

 
 

“E todos devem ser beneficiados com seu uso...” – a expressão em destaque se refere ao 

uso 

(A) da Terra 

(B) da natureza 

(C) dos recursos da terra 

(D) da inteligência 

 
Leia o poema de Roseana Murray. 

 

Na minha casa de vento  

tem chá de chuva  

bolo de neblina  

empadão de pensamento.  

 

Na minha casa encantada  

tem macarronada de nuvem  

e pastel de trovoada.  
 

A sobremesa é transparente  

na minha casa de vento  

sorvete de orvalho  

pavê de faz-de-conta  

e torta de tempo  

(ruim ou bom, não 

importa).  

 

Você quer jantar 

comigo?

                                                                                                                                                                                (Roseana Murray) 

 

Questão 08 – (SAEP 2012)  

O tema central desse poema é  
 

(A) banquete 

(B) casa encantada 

(C) lanches 

(D) casa de vento 
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Questão 09 – (SAEP 2012)  

Observe a tirinha abaixo: 

 
Fonte: farawaysoclose3.blogspot.com 

 

Nessa tirinha, o que causa humor? 

(A) a baratinha em cima do livro no primeiro quadrinho. 

(B) o homem encontrar a baratinha no livro. 

(C) a fala da baratinha no último quadrinho. 

(D) o tamanho da baratinha.  

 
                                            O burro e o cãozinho 
 

Um homem tinha um cão e um burro.  

Gostava muito de brincar com o cão. Jogava-lhe gulodices e 

fazia-lhe muitas festas. O burro foi ficando com ciúmes: 

__ Afinal, que faz esse cãozinho para ter tantas regalias? Ele 

salta em volta de nosso dono, lambe-lhe as mãos, dá a patinha. Nada 

de extraordinário. Posso Fazer igual. 

E se bem pensou, melhor fez: Assim que o dono se 

aproximou, começou a saltar-lhe ao redor e logo lhe pôs as duas 

patas no peito. O dono, é claro, machucou-se. Furioso, mandou que 

recolhessem o burro a pauladas e o amarrassem na cerca.  

Muito desapontado, nosso amigo lá ficou a tarde inteira.   

No fim do dia, tinha concluído: 

__ Nada adianta querermos ter talentos que não temos. Nada sai com graça. 
 

Doze fábulas de Esopo, de Hans Gartner e Lisbeth Zwerger. São Paulo, Ática, 1996. 

 

Questão 10 – (SAEP 2012)  

No final do texto percebemos que o gesto do burrinho  

(A) agradou muito o seu dono. 

(B) desagradou o seu dono. 

(C) assustou o seu dono. 

(D) foi semelhante ao do cão. 
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Questão 11 – (SAEP 2012)  

Observe o texto a seguir e veja como ter um brinquedo interessante de sua própria criação. 

 

BILBOQUÊ 
 

Material 

 Garrafa PET com tampa 

 Tesoura 

 Papel-alumínio 

 Barbante 

 

 

 

A finalidade deste texto é 

(A) ensinar como confeccionar um brinquedo a partir da reutilização de alguns materiais.  

(B) ensinar passo a passo uma nova brincadeira. 

(C) mostrar a importância do brincar. 

(D) dar informações sobre brinquedos feitos de materiais reciclados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como fazer 

1. Corte a garrafa ao meio. 

2. Amarre um barbante no gargalo, junto à tampa. 

3. Na outra ponta do barbante, amarre uma bola feita 

de papel-alumínio amassado e pronto... você acaba de 

confeccionar um bilboquê. 
 

Adaptado de http://www.recicloteca.org.br, acessado em 19 ago. 2012. 
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BLOCO 02 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Veja as informações sobre o personagem Shrek, do filme. 

 
Questão 01 – (SAEP 2012)  

O texto diz que o personagem Shrek é um herói ao contrário porque 

(A) não possui superpoderes e não é musculoso. 

(B) tem um grande coração disposto a ajudar as pessoas... 

(C) é um ogro e não um humano. 

(D) vive em uma casa suja e bagunçada. 

 
O cartunista Maurício de Sousa divulgou no seu Twitter uma ilustração com o personagem 

Chico Bento pedindo à presidente Dilma Rousseff que vete o projeto do Código Florestal 

aprovado pelos Deputados. Observe abaixo: 

 
 

 

Questão 02 – (SAEP 2012)  

A fala de Chico Bento é característica da linguagem 

(A) formal 

(B) informal 

(C) rural 

(D) urbana 
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Observe os dois textos a seguir: 

 

 

 

TEXTO 1  

 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Fonte: http://www.ype.ind.br/2006/index.asp 

 

TEXTO 2 

IPÊ    
 

Ipê-do-cerrado é um dos nomes populares 

da Tabebuia Ochracea (nome científico). 

Também é conhecido como: ipê-amarelo, 

ipê-cascudo, ipê-do-cerrado, piúva, tarumã, ipê-do-

campo, ipê-pardo e pau-d'arco-do-campo é nativa do 

cerrado brasileiro. Pode atingir de 6 a 14 m de altura 

quando adulta. Possui madeira muito dura e 

resistente, mesmo quando em condições favoráveis 

ao apodrecimento. Floresce de julho a setembro e os 

frutos amadurecem de setembro a outubro.  

No Tocantins prevalecem todas as espécies de cores diferentes: roxo, amarelo, 

branco e rosa. 

Além do cerrado brasileiro esta espécie de planta está presente também na 

Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, Peru, Venezuela, Guiana, El Salvador, Guatemala e 

Panamá. 
Jornal do Tocantins - Caderno 2 Sustentabilidade, ed. 29 ago. 2012. 

 

Questão 03 – (SAEP 2012)  

Nota-se que a palavra ipê está escrita de forma diferente nos dois textos porque 

(A) há diferentes tipos de ipês. 

(B) uma descreve a planta e a outra a empresa de produtos de higiene. 

(C) ypê do texto 1 refere-se à planta, enquanto ipê do texto 2 refere-se à empresa. 

(D) as duas palavras referem-se à empresa de produtos de higiene. 
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Observe os quadrinhos abaixo produzidos por um site educativo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 04 – (SAEP 2012) 

A expressão que indica opinião está 

(A) no primeiro quadrinho 

(B) no título da tirinha 

(C) no terceiro quadrinho 

(D) no quinto quadrinho 

 
Questão 05 – (SAEP 2012)  

Leia a tirinha do Menino Maluquinho. 

 
A palavra em destaque “compartilhar” significa 

(A) esquecer as disputas. 

(B) vender o que tem. 

(C) guardar o que tem. 

(D) dividir o que tem. 
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Veja o anúncio da Nestlé. 
 

 
Questão 06 – (SAEP 2012)  

O texto sugere que para não ficar o dia todo estressado é preciso 

(A) esquecer os problemas. 

(B) comer chocolate. 

(C) dormir até mais tarde. 

(D) não ficar zangado. 

 
Leia os dois poemas atentamente. 

 
Questão 07 – (SAEP 2012)  

No poema, as expressões “lá fora” e “pra dentro” indicam 

(A) tempo 

(B) modo 

(C) lugar 

(D) causa 
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Leia o texto abaixo. 

 

Um conto de gatos 
 

Os gatos sortudos da Rua Melenas tinham cada 

um sete ratos para comer. Os outros, com dois apenas 

tinham de se satisfazer.  

O total de ratos comidos sendo 24, quantos 

gatos traçaram ratos? 
 
 

UM CONTO de gatos. Ciência Hoje das Crianças, ano 9. nº 60. Jul. 2006. p. 28. 

 

Questão 08 – (SAEP 2012)  

No trecho: “Os outros, com dois apenas...”, a expressão em destaque se refere 

(A) aos gatos 

(B) aos ratos 

(C) aos contos 

(D) aos gatos e ratos 

 
Leia atentamente o texto a seguir para responder a questão 09. 

 

A Invenção da Vacina 
 

A primeira vacina com características mais próximas das atuais foi (...) a da varíola, 

desenvolvida em 1796, na Inglaterra, muito antes de se conhecer o micróbio causador da 

doença. O nome vacina vem do latim vacca, porque o inventor dessa primeira vacina, 

Edward Jenner, utilizava, para produzi-la, o pus (das feridas) de vacas com varíola. (...) 

Todas as vacinas funcionam estimulando o organismo a produzir anticorpos, 

substâncias que mais tarde farão a defesa do corpo contra a doença, conferindo-lhe 

imunidade. 

A imunidade, por sua vez, é a capacidade que o nosso organismo tem de se 

proteger de uma doença, adquirida depois de ter sido atacado pelos microrganismos 

responsáveis por essa patologia. As vacinas “enganam” o organismo, fazendo-o desenvolver 

imunidade mesmo sem ter contato com as doenças. Elas funcionam dessa forma porque o 

micróbio morto ou atenuado, como se estivesse sendo atacado pelo verdadeiro 

microrganismo. 
 

(Rodolpho Telarolli Júnior. Epidemias do Brasil: uma abordagem biológica e social. São Paulo: Moderna, 1997). 

 

Questão 09 – (SAEP 2012)  

Segundo o texto uma das funções da vacina é 

(A) conhecer o micróbio causador da doença. 

(B) enganar o organismo, fazendo com que não desenvolva imunidade. 

(C) estimular o organismo a produzir anticorpos. 

(D) atacar os microrganismos responsáveis pelas patologias. 
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Leia o texto abaixo e responda à questão 21. 

 

 

 

 

 

 

Questão 10 – (SAEP 2012)  

A finalidade deste texto é 

(A) Fazer um convite. 

(B) Dar um recado. 

(C) Contar um fato. 

(D) Comunicar sobre um evento. 

 

 

 

 

 
Leia o poema abaixo de Almir Correia. 

 

CONVERSA 
 
 

Conversa vai  

conversa vem  

e a gente ainda  

perde o trem. 

     

Conversa  rouca  

conversa oca  

e a gente ainda  

entorta a boca. 

 

Conversa mole  

conversa dura  

e a gente ainda  

não se segura.   

Conversa fria  

conversa quente  

e a gente ainda  

treme os dentes. 

    

Conversa fina  

conversa grossa  

e a gente ainda  

se enrosca.  

     

Conversa cheia  

conversa meia  

e a gente ainda  

esperneia.     

Conversa cabra  

conversa cega  

e a gente ainda  

pega-pega.   

 

Conversa chula  

conversa chulé  

e a gente agora  

dá no pé. 
 

(Almir Correia. Poemas sapecas, rimas 

traquinas. Belo Horizonte: Formato, 

1997. P. 18 e 19) 

 

 

Questão 11 – (SAEP 2012)  

O texto mostra principalmente que 

(A) é importante conversar muito. 

(B) todas as conversas ajudam. 

(C) há um só tipo de conversa. 

(D) há vários tipos de conversas. 
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BLOCO 03 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Marcos Bagno é um escritor brasileiro, natural de Cataguases (MG), mas que viveu em 

Salvador (BA), no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Recife (PE). Suas obras são dedicadas à 

literatura infanto-juvenil. Alguns dos seus principais títulos publicados são: A invenção das 

horas (Scipione), O espelho dos nomes (Ática) e Amor Amora (Bagaço, 1992). 
 

Observe abaixo o texto encarte do livro Amor, Amora: 

 
 

Questão 01 – (SAEP 2012)  

 “E ninguém pense que os nomes dos personagens, por mais estranhos que pareçam, foram 

inventados pelo autor: são todos nomes de pessoas que ele conhece...”  

Neste trecho a palavra em destaque se refere 

(A) ao carteiro 

(B) ao amor 

(C) a Marcos Bagno 

(D) aos nomes dos personagens 

 
Leia este texto e responda a questão número 02. 
 

             

Questão 02 – (SAEP 2012)  

A finalidade deste texto é 

(A) Fazer um convite. 

(B) Dar um recado. 

(C) Contar um fato. 

(D) Comunicar sobre um evento. 
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Observe o anúncio publicitário feito pelo 

Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo, em 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 03 – (SAEP 2012)  

A tarja preta na foto da TV que cobre os 

olhos da criança significa 

(A) crianças não podem assistir TV 

(B) propagandas de bebidas alcoólicas são 

proibidas para crianças 

(C) as crianças devem ser protegidas contra a 

televisão 

(D) nunca devemos confiar na programação 

da TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Questão 04 – (SAEP 2012)  

Observe o trecho de um Salmo bíblico: 

 

A linguagem utilizada no Salmo é 

do tipo: 

(A) Formal 

(B) Informal 

(C) Regional 

(D) Científica 
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Veja este o anúncio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 05 – (SAEP 2012)  

Os valores dos pacotes 

de turismo podem ser 

divididos em 

(A) 2 parcelas sem juros 

(B) 8 parcelas sem juros 

(C) 4 parcelas sem juros 

(D) 10 parcelas sem juros  
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O fenômeno Carrossel 
 

Carrossel se tornou em um fenômeno de audiência não só do público infantil, mas também 

de adultos em todo o Brasil. A novela conta com estrelas mirins e a trama se passa na Escola 

Mundial especialmente montada para as gravações da novela. 

Na emissora do Complexo Anhanguera é grande o envolvimento e o fascínio de 

todos pela novelinha. O curioso é que o deslumbramento não se restringe às crianças: do 

elenco à diretoria, estão todos eufóricos com a trama. 

Bonecas, jogos e brinquedos diversos. As prateleiras das lojas estão abarrotadas de 

produtos da novela "Carrossel", nova febre entre as crianças.  

Trata-se de um projeto em família: a ideia de produzir um remake de "Carrossel" 

circulou no SBT por cinco anos antes de ser encampada pela diretora-geral da emissora, 

Daniela Beyruti, a terceira filha de Silvio Santos. A mulher do apresentador, a roteirista Iris 

Abravanel, é a responsável pela adaptação. “Carrossel é uma novela emocionante, por isso 

faz tanto sucesso. Na adaptação troquei 

a cor dos uniformes, coloquei mais 

tecnologia na trama e amenizei o 

preconceito da vilã Maria Joaquina em 

relação ao Cirilo”, conta Iris. 

"Carrossel" deve voltar para 

uma segunda temporada, com novo 

elenco, em 2014. Ou seja, o pessoal da 

produção vai ter de tomar fôlego extra, 

pois não é moleza domar vinte 

pequenas feras entre 7 e 13 anos 

durante mais de um ano. De tão ruidosos, os bastidores dos estúdios lembram festa em 

bufê infantil. 

A poucos segundos do início das gravações, os pequenos correm pelos corredores, 

dançam ao som de músicas reproduzidas em aparelhos celulares e se aglomeram em torno 

de tablets. Riem e brincam no ritmo frenético da idade. E, claro, brigam também. 

“São incontroláveis, terríveis, um chuta o outro... Preciso de muito senso de humor 

para lidar com eles. O mais complicado é administrar cenas que exigem bagunça na sala de 

aula. Eles não entendem que a confusão tem de acabar quando a câmera é desligada” – 

admite o diretor-geral, Reynaldo Boury. 
 

Fonte: http://vejasp.abril.com.br/revista/edicao-2285/carrossel-audiencia (com adaptações). 

Questão 06 – (SAEP 2012) 

O trecho que indica uma opinião na reportagem é 

(A) "Carrossel" deve voltar para uma segunda temporada, com novo elenco, em 2014. 

(B) Entretidas com os brinquedos, elas se desligaram por uns segundos... 

(C) A poucos segundos do início das gravações, os pequenos correm pelos corredores... 

(D) “Carrossel é uma novela emocionante, por isso faz tanto sucesso...” 
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Leia a tira de Ziraldo: 

 
 

Questão 07 – (SAEP 2012) 

No terceiro quadrinho aparece a expressão: “Quando eu crescer, eu vou ser um avião!” O que 

significa “ser um avião?” 

(A) ser grande 

(B) ser bonita 

(C) ser forte 

(D) ser barulhenta 

 
Para responder a questão a seguir, observe o diálogo entre marido e mulher. 

 

 

 

 

 

   Questão 08 – (SAEP 2012) 

A única palavra no 

feminino é 

(A) pão 

(B) tempão 

(C) despensa 

(D) exemplo 
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Leia a anedota abaixo: 

 

Ao telefone 
 

Um cliente ligando para uma loja: 

— Alô eu gostaria de falar com o Pedro? 

— É o próprio. 

— Oi próprio, tudo bem? Você pode chamar o Pedro para mim, por favor? 
 

Fonte: http://www.piadascurtas.net.br/page/2 

 

Questão 09 – (SAEP 2012) 
 

O texto é engraçado porque 
 

(A) o cliente confunde “próprio” com o nome de alguém. 

(B) um cliente liga para a loja.  

(C) o cliente confunde Pedro com o nome “próprio”. 

(D) Pedro não se encontra na loja. 

 
Leia o texto abaixo para responder a questão de número 10. 
 

Nome da gente 
 

Pedro Bandeira 

 

Por que é que eu me chamo isso 

e não me chamo aquilo? 

Por que é que o jacaré 

não se chama crocodilo? 

 

Eu não gosto 

do meu nome, 

não fui eu 

quem escolheu. 

Eu não sei 

por que se metem 

com um nome 

que é só meu! 

 

O nenê 

que vai nascer 

vai chamar 

como o padrinho, 

vai chamar 

como o avô, 

mas ninguém 

vai perguntar 

o que pensa 

o coitadinho. 

 

 

 

 

Foi meu pai quem decidiu 

que meu nome fosse aquele. 

Isso só seria justo 

se eu escolhesse 

o nome dele. 

 

Quando eu tiver um filho, 

não vou pôr nome nenhum. 

Quando ele for bem grande, 

ele que procure um! 

   

Questão 10 – (SAEP 2012) 
 

Segundo o autor do texto, o motivo dele não gostar do nome que tem é porque 
 

(A) seu nome é muito comprido. 

(B) seu nome é muito diferente.  

(C) não foi ele quem escolheu. 

(D) foi seu pai quem escolheu e não a sua mãe. 
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Questão 11 – (SAEP 2012) 

Observe o cartaz abaixo: 

 
                                                             Fonte: http://belasartes.br/educacional/2011 

 

O tema central abordado no cartaz é 

(A) reflorestamento 

(B) desmatamento  

(C) exploração do meio ambiente 

(D) reciclagem  
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BLOCO 04 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Faça a leitura dos dois textos e responda: 

 

TEXTO 1 

 

Shopping: Capim Dourado 
 

O Capim Dourado Shopping é o maior 

shopping center do Estado do Tocantins. Localizado 

na capital Palmas, o empreendimento foi 

inaugurado no dia 17 de agosto de 2010. 

O complexo conta com 130 lojas, sendo 5 

âncoras e 6 salas de cinema (sendo uma do tipo 

3D) da rede Cinemark. Também traz um espaço de 

eventos chamado Jalapão Hall com área total de 7046.41 m², onde ocorrem eventos e 

shows. 

Primeiro grande empreendimento do tipo no Estado, o centro comercial trouxe 

novas lojas e serviços para a cidade. 

Pensado para ser uma nova experiência para os seus visitantes, todos os espaços 

foram projetados para proporcionar novos e marcantes momentos. O local já se 

transformou no programa favorito de todos os tocantinenses e de turistas. 
 

Fonte: http://www.cdlpalmas.com.br/ver_noticia.asp?cod=132889&codDep=302 

 

TEXTO 2 
 

Parte de shopping desaba e provoca pânico no Canadá 
 

Autoridades da cidade de Lake Mayor, localizada no estado de Ontário, norte do 

Canadá investigam causas do acidente que deixou quatro pessoas feridas e grande prejuízo 

de mercadorias em um shopping Center de pequeno porte da cidade. Segundo 

testemunhas tudo começou por volta de duas horas da tarde quando ventava e chovia 

muito. Dois quiosques que vendiam bilhetes de loteria, cigarros e revistas estavam 

localizados na área abaixo da parte do teto que desabou. Agora resta somente um buraco 

de 12 metros por 24 metros.  
(Portal: tvig.ig.com.br - Informações: Agência Estado, jun. 2012). 

 

Questão 01 – (SAEP 2012)  

Os dois textos tratam do assunto “shopping”, porém os textos se diferenciam porque 

(A) no texto 1 o shopping foi inaugurado e no texto 2, o shopping precisa de reforma. 

(B) no texto 2 o shopping foi inaugurado e no texto 1, o shopping precisa de reforma. 

(C) o texto 1 trata de um shopping pequeno e o texto 2 de um grande shopping. 

(D) apenas o shopping Capim Dourado é um local de visitação de turistas. 
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Leia com atenção o texto a seguir: 

 

Por que não podemos ter leões?  
 

O leão é um animal feroz, conhecido popularmente como o rei da selva. É um bicho que 

gosta de se exercitar, pode atingir até duzentos e cinquenta quilos e passar dos dois metros 

de comprimento! Imagine um bicho desse tamanho correndo pela casa e subindo em 

móveis! 
Revista Recreio. nº 384. 19 jul. 2007. 

 

Questão 02 – (SAEP 2012)  

Segundo o texto, por que não podemos criar leões em domicílio? 

(A) Porque são indomáveis 

(B) Porque além de ferozes são muito agitados 

(C) Porque além de pesados são grandes demais 

(D) Porque só conseguem sobreviver na selva 

 
Leia a letra da canção de Roberto Carlos. 
 

Como é grande o meu amor por você 
 

Eu tenho tanto para lhe falar 

Mas com palavras não sei dizer 

Como é grande o meu amor por você 

E não há nada para comparar 

Para poder lhe explicar 

Como é grande o meu amor por você 

Nem mesmo o céu nem as estrelas 

Nem mesmo o mar e o infinito 

Não é maior que o meu amor 

Nem mais bonito 

Me desespero a procurar 

Alguma forma de lhe falar 

Como é grande o meu amor por você 

Nunca se esqueça nem um segundo 

Que eu tenho o amor maior do mundo 

Como é grande o meu amor por você 
 

(Erasmo Carlos) 
 

Questão 03 – (SAEP 2012)  

Observando a letra da música, a expressão que indica a ideia de tempo é: 

(A) “Me desespero a procurar”. 

(B) “Eu tenho tanto para lhe falar”. 

(C) “Mas com palavras não sei dizer”. 

(D) “Nunca se esqueça nem um segundo”.  
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Observe a tirinha de Suriá com sua mãe: 

 
 

Questão 04 – (SAEP 2012)  

As falas da personagem Chiquinha expressam que ela 

(A) não gosta de estudar. 

(B) está enganando a mãe. 

(C) não está se sentindo bem. 

(D) tem dificuldades para dormir. 

 
 

 
Questão 05 – (SAEP 2012)  

A expressão “a gente” é marca da linguagem  

(A) científica 

(B) informal 

(C) formal 

(D) regional 
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Leia a fábula a baixo com atenção: 

 

O lobo e o cordeiro 
 

Um cordeiro bebia água num córrego que corria em um trecho de terreno 

inclinado, quando avistou um lobo que fazia a mesma coisa 

um pouco mais acima de onde ele estava. 

O pequeno animal bem que tentou se esconder 

atrás de uma moita, mas antes que pudesse fazê-lo a fera 

também o avistou e foi logo perguntando com cara de 

poucos amigos: 

__ Como você se atreve a sujar com suas patas 

malditas a água que eu estou bebendo? 

E o cordeiro, inocente respondeu: 

__ Senhor lobo, como eu poderia estar sujando a 

sua água se ela corre daí para cá? 

E o lobo, zangado, retrucou: 

__ Isso não interessa, porque você vai ter que explicar por que andou falando mal 

de mim no ano passado! 

__ Sinto muito, senhor lobo, mas isto é impossível, pois eu nasci este ano! 

O lobo ainda mais irritado disse: 

__ Se não foi você, deve ter sido o seu irmão e isso dá no mesmo. 

__ Me perdoe, senhor lobo, mas eu não tenho irmãos, sou filho único – respondeu o 

cordeirinho, tremendo de medo. 

__ Ah, não importa, o fato é que é que eu fui ofendido e por isso preciso me vingar. 

E com este pretexto o lobo avançou sobre o cordeiro indefeso, agarrou-o com os 

dentes e foi embora à procura de um lugar tranquilo onde pudesse comer a sua presa. 

Moral da história: Infelizmente, a razão do mais forte é a que sempre prevalece. 
 

(Baseado em uma fábula de La Fontaine, com adaptações). 

 

Questão 06 – (SAEP 2012)  

No início da história 

(A) o lobo bebia água e o cordeiro tomava banho no córrego. 

(B) o lobo agarrou o cordeiro com seus dentes e saiu para comê-lo. 

(C) o cordeiro e o lobo bebiam água no mesmo córrego. 

(D) o lobo inventa mentiras sobre o cordeirinho. 

 
Questão 07 – (SAEP 2012)  

No final do texto, o lobo mostrou-se 

(A) intolerante 

(B) paciente 

(C) ingênuo 

(D) corajoso 
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Questão 08 – (SAEP 2012)  

Veja a tirinha da Mônica a seguir e responda a questão 01. 

 
 

O fato que torna a tirinha engraçada é 

(A) o Cebolinha querer pegar o coelhinho da Mônica. 

(B) a Mônica dar uma bronca no cachorro por ter rosnado quando ela foi pegar o osso dele. 

(C) a Mônica também rosnar quando o Cebolinha foi pegar o coelhinho dela. 

(D) o rosnado do cachorrinho. 

 
Leia o poema abaixo para responder a questão 09. 
 

            Guaraná com canudinho 
 

 

Uma vaca entrou num 

bar  

e pediu um guaraná. 

 

O garçom, um 

gafanhoto, 

tinha cara de biscoito. 

 

Olhou de trás do 

balcão, 

pensando na confusão. 

 

 

 

Fala a vaca, decidida,  

pronta pra comprar 

briga:  

 

−  E que esteja 

geladinho 

pra eu tomar de 

canudinho! 

 

Na gravata borboleta,  

gafanhoto fez careta. 

 

 

Responde: − vaca 

sem grana  

Se quiser, vai comer 

grama. 

 

− Ah, é?, muge a vaca 

matreira,  

quem dá leite a vida 

inteira?  

 

− Dou leite, queijo, 

coalhada,  

reclamo, ninguém me 

paga. 

 

Da gravata, a borboleta 

sai voando satisfeita. 

 

Gafanhoto leva um 

susto,  

acreditando muito a 

custo. 

 

E serve, bem rapidinho,  

Guaraná com 

canudinho. 

 

(Sérgio Caparelli. Boi da cara preta. Porto Alegre: L&PM, 1998). 
 

Questão 09 – (SAEP 2012)  

O assunto principal tratado no texto é 

(A) a discussão dos bichos 

(B) a bicharada reunida 

(C) o diálogo dos animais 

(D) como servir a bebida 
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Leia com atenção os dois textos abaixo: 

 

Texto 1 
 

O pavão é uma ave de grande porte, da Ordem 

Pavo e Afropavo da família dos faisões (Phasianidae), 

seus “parentes” mais próximos. 

Essas aves têm origem na Ásia, sendo que na 

Índia já foram considerados animais sagrados.  

Pode chegar a mais de 2 metros de 

comprimento (incluindo a cauda) e 80 cm de altura. Pesa 

aproximadamente 4 kg. Os machos são maiores e mais 

vistosos que as fêmeas. 

A cauda dos pavões gerou o interesse de várias 

culturas, pela sua exuberância de cores e beleza das 

penas, e justificou a sua criação em cativeiro. 

Para voar, o pavão precisa correr uma 

determinada distância, sendo que seu vôo é muito desajeitado e ruidoso. 

Alimentam-se de frutas, sementes, folhas, pétalas, insetos e pequenos mamíferos e 

répteis. Costumam se alimentar duas vezes ao dia: pela manhã e pela noite. 

Um pavão pode viver cerca de 30 anos. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Pav%C3%A3o – Acessado em 13 ago. 2012. 

 

Texto 2 
 

 
 

Questão 10 – (SAEP 2012)  

Os dois textos falam sobre o pavão, porém eles são diferentes porque 

(A) apenas o texto 1 fala da exuberância de cores e beleza das suas penas. 

(B) apenas o texto 2 apresenta descrição do pavão. 

(C) o texto 2 apresenta a descrição do pavão com uso de linguagem poética. 

(D) o pavão retratado no texto 2 é uma outra espécie de pavão. 
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Observe a tirinha da Chiquinha, a seguir: 

 
 

Questão 11 – (SAEP 2012)  

O ponto de exclamação usado na fala do último quadrinho indica 

(A) decepção 

(B) medo 

(C) raiva 

(D) surpresa 
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BLOCO 01 - MATEMÁTICA 

 
Observe a figura abaixo. 

 
 

Questão 01 – (SAEP 2012)  

A Escola está localizada na 
 

(A) Avenida Tocantins. 

(B) Rua 05. 

(C) Entre a Rua 05 e a Rua 07. 

(D) Avenida Goiás. 

 

Questão 02 – (SAEP 2012)  

A figura abaixo foi planificada. 

 

 

Esse molde representa um(a) 
 

(A) cone. 

(B) cilindro. 

(C) pirâmide. 

(D) esfera. 
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Observe as figuras abaixo e responda. 
 

 

Questão 03 – (SAEP 2012)  

Dessas figuras, quantas são quadriláteros? 
 

(A) 3 figuras 

(B) 4 figuras 

(C) 5 figuras 

(D) 6 figuras 

 

Leia com atenção:  
 

Ângela foi ao mercado comprar um quilograma de sabão em pó. Ângela encontrou os dois 

tipos de embalagens mostrados abaixo. 

 
 

Questão 04 – (SAEP 2012)  

Se Ângela escolhesse o sabão em pó Limpa Mais ela teria que comprar 
 

(A) 2 embalagens. 

(B) 3 embalagens. 

(C) 4 embalagens. 

(D) 5 embalagens. 
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Veja a ilustração abaixo e observe o tamanho dos objetos. 

 

Questão 05 – (SAEP 2012)  

Qual a diferença entre o comprimento do lápis e o comprimento da chave na figura 

ilustrada acima? 
 

(A) 2 cm 

(B) 4 cm 

(C) 6 cm 

(D) 8 cm 

 

Observe a hora marcada no relógio de ponteiros abaixo. 

 

A mesma hora marcada no relógio de ponteiros acima, está marcada em um dos relógios 

digitais abaixo. 

 
 

Questão 06 – (SAEP 2012)  

Em qual dos relógios digitais corresponde à hora marcada no relógio de ponteiro? 
 

(A) relógio I; 

(B) relógio II; 

(C) relógio III; 

(D) relógio IV. 
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Questão 07 – (SAEP 2012)  

Jaqueline foi às compras e encontrou um aparelho de DVD 

na promoção. 

 

 Jaqueline pagou o valor do DVD com uma nota de cinquenta 

reais e três notas de vinte reais. Ela recebeu de troco 
 

(A) R$ 0,10. 

(B) R$ 10,10. 

(C) R$ 11,90. 

(D) R$ 29,90. 

 

Questão 08 – (SAEP 2012)  

Subtraindo: 6000 – 3486 obtemos 
 

 

 

 

 

 

Questão 09 – (SAEP 2012)  

Sabemos que um ano tem 12 meses, que um mês tem 30 dias, que um dia tem 24 horas, 

que 1 hora tem 60 minutos e que 1 minuto tem 60 segundos. A representação correta de 6 

meses em relação ao ano é 
 

(A) 
 

  
 

(B)  
 

 
 

(C)  
 

 
 

(D) 
  

 
 

 

Questão 10 – (SAEP 2012)  

Gabriela foi à feira do polo de confecções no Espaço Cultural em Palmas – TO e comprou 2 

blusas por R$ 25,00 cada, 1 calça por R$ 45,00 e 3 calcinhas por R$ 8,00 cada uma. Se 

Gabriela pagou a sua compra com três notas de cinquenta reais, ela recebeu de troco 
 

(A) R$ 31,00. 

(B) R$ 40, 00. 

(C) R$ 110,00. 

(D) R$ 119,00. 
 

(A) 2514. 

(B) 2624. 

(C) 3000. 

(D) 3514. 
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Questão 11 – (SAEP 2012)  

A figura abaixo foi dividida em partes iguais e coloridas algumas dessas partes, observe: 

 
 

A fração que representa as partes coloridas na figura acima é igual a 
 

(A) 
 

 
 

(B) 
 

 
 

(C) 
 

 
 

(D) 
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BLOCO 02 – MATEMÁTICA 

 

 

Leia com atenção: 
 

No gráfico abaixo está representado a produção de carros de uma empresa durante os 

meses de junho a novembro. Observe: 

 
 

Questão 01 – (SAEP 2012)  

O mês de maior produção dessa empresa demonstrado no gráfico acima foi o mês de 
 

(A) Junho. 

(B) Setembro. 

(C) Outubro. 

(D) Novembro. 

 

Leia o problema: 
 

Em uma sorveteria é vendido sorvete italiano, com e sem cobertura e o valor do sorvete 

varia conforme o número de bolas e se tem ou não cobertura conforme a tabela abaixo. 

 
 

Questão 02 – (SAEP 2012)  

Wamiston tomou três bolas de sorvete com cobertura, ele pagou 
 

(A) R$ 1,50. 

(B) R$ 1,80. 

(C) R$ 4,50. 

(D) R$ 4,90. 
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Questão 03 – (SAEP 2012)  

Repare que o total é sempre 100%. Se um aluno acertou 75% de uma prova, é porque errou 

100% - 75% = 25%. Numa festa 35% das pessoas são homens, 15% são crianças e o restante 

são mulheres. O percentual de mulheres nessa festa é igual a 
 

(A) 15%. 

(B) 35%. 

(C) 50%. 

(D) 75%. 

 

Questão 04 – (SAEP 2012)  

Um corretor de imóveis compra um lote por R$ 25000,50. Um ano depois ele vende o 

mesmo lote por R$ 35000,75. O lucro que o corretor obteve com a venda do lote é igual a  
 

(A) R$ 10000,20. 

(B) R$ 10000,25. 

(C) R$ 60000,20. 

(D) R$ 60000,25. 

 

Questão 05 – (SAEP 2012)  

Na reta abaixo a seta representa o peso da caixa em quilogramas registrado na balança, pois 

a balança está com o visor quebrado. Observe: 

O peso da caixa representada abaixo é igual a  
 

(A) 66,1 g. 

(B) 66,1 kg. 

(C) 66,5 g. 

(D) 66,5 kg. 
 

 

 

 

 

 

 

Questão 06 – (SAEP 2012)  

Rafael coleciona figurinhas. Ele possui vários álbuns de figurinhas. Em um álbum ele tem 4 

centenas e meia de figurinhas, em outro álbum de sua coleção ele tem o triplo de figurinhas. 

O número de figurinhas desses dois álbuns juntos é igual a 
 

(A) 1350. 

(B) 1700. 

(C) 1710. 

(D) 1800. 
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Questão 07 – (SAEP 2012)  

Em uma fazenda havia 2428 bois. Em uma feira do boi o dono da fazenda vendeu 800 dos 

seus bois e comprou 1235 novilhas. O total de cabeças de gado que há agora na fazenda é 

igual a  
 

(A) 1628. 

(B) 2853. 

(C) 2863. 

(D) 2881. 

 

Questão 08 – (SAEP 2012)  

Resolvendo a multiplicação: 3215 x 23 obtemos 
 

(A) 73945. 

(B) 73905. 

(C) 16075. 

(D) 15070. 

 

Questão 09 – (SAEP 2012)  

Uma escola da rede municipal de palmas recebeu as avaliações do SAEP para serem 

aplicadas. Essa escola recebeu 1 caixa com 1000 provas, mais 2 pacotes contendo 100 

provas, 3 pacotes contendo 10 provas e mais 7 provas. Quantas provas essa escola recebeu 

ao todo? 
 

(A) 1117 

(B) 1237 

(C) 2137 

(D) 3217 

 

No ábaco abaixo está representado o número 2 432.  

Observe: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 10 – (SAEP 2012)  

Qual o algarismo que representa as centenas simples  
 

(A) 5. 

(B) 4. 

(C) 3. 

(D) 2. 
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Questão 11 – (SAEP 2012)  

Observe a reta numérica abaixo. 

 

Os números que correspondem aos pontos A, B, C, e D nessa respectiva ordem são 

 

(A) 32, 26, 14 e 2. 

(B) 2, 14, 26 e 32. 

(C) 1, 12, 23 e 31. 

(D) 0, 10, 20 e 30. 
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BLOCO 03 - MATEMÁTICA 

 
Questão 01 – (SAEP 2012)  

O campeonato brasileiro de futebol é disputado na modalidade de pontos corridos, que 

significa que ao final do campeonato será campeão o time que obtiver mais pontos. O 

gráfico abaixo mostra a pontuação dos cincos times mais bem colocados no final do 

campeonato. 

 

O time campeão conquistou o campeonato atingindo um número de pontos igual a 
 

(A) Flamengo com 85 pontos. 

(B) Corinthians com 85 pontos. 

(C) São Paulo com 72 pontos. 

(D) Fluminense com 65 pontos.  

 

O guarda-roupa de Renata foi desenhado por ela, observe. 
 

  
 

Questão 02 – (SAEP 2012)  

Neste desenho todas as formas representadas são 
 

(A) retângulos. 

(B) trapézios. 

(C) triângulos. 

(D) losangos. 
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Questão 03 – (SAEP 2012)  

Um programa em uma radio FM de Palmas (TO) tem duração de 170 minutos. Podemos 

afirmar que o tempo que esse programa fica no ar é de 
 

(A) 1 hora e 70 minutos. 

(B) 2 horas. 

(C) 2 horas e 50 minutos. 

(D) 17 horas. 

 

Questão 04 – (SAEP 2012)  

Em uma loja de eletrônicos havia a propaganda representada abaixo. 

 
 

 

Questão 05 – (SAEP 2012)  

Cada quadradinho na malha quadriculada abaixo tem lado igual a 1 cm. 

 

O perímetro da área colorida na malha quadriculada é igual a 
 

(A) 26 cm. 

(B) 32 cm. 

(C) 42 cm. 

(D) 52 cm. 

Wamiston comprou este celular e pagou 

conforme a propaganda ao lado. O valor 

total que ele pagou pelo celular foi 
 

(A) R$ 330,00. 

(B) R$ 250,00. 

(C) R$ 105,00. 

(D) R$ 80,00. 
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Questão 06 – (SAEP 2012)  

No número 3869, o algarismo 3 ocupa a ordem das 
 

(A) unidades de milhar. 

(B) centenas de milhar. 

(C) dezenas de milhar. 

(D) unidades de milhar. 

 

Questão 07 – (SAEP 2012)  

Na reta numérica abaixo os pontos destacados correspondem a números naturais. 

 
 

O número natural correspondente ao ponto C é igual a 
 

(A) 1. 

(B) 7. 

(C) 13. 

(D) 16. 

 

Observe o ábaco a seguir, nele está representado o número 1 302. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Questão 09 – (SAEP 2012)  

Durante a aula de matemática a professora pediu a Angélica que fizesse a decomposição de 

um certo número, ela fez a seguinte decomposição: 6 x 1 + 4 x 10 + 8 x 100 + 2 x 1000 

Dessa forma, o número decomposto por Angélica foi 
 

(A) 6482 

(B) 4826 

(C) 2841 

(D) 2846 

Questão 08 – (SAEP 2012)  

O algarismo que representa as unidades de milhar nesse ábaco é 
 

(A) 0. 

(B) 1. 

(C) 2. 

(D) 3. 
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Questão 10 – (SAEP 2012)  

Resolvendo a divisão 288 ÷ 12 obtemos quociente igual a 
 

(A) 12. 

(B) 24. 

(C) 48. 

(D) 288. 

 

Questão 11 – (SAEP 2012)  

Maria adora queijo, hoje no café da manhã ela comeu 
 

  
 de um queijo. Outra maneira de 

representa a parte do queijo que Maria comeu é 
 

(A) 0,1. 

(B) 0,01. 

(C) 0,001. 

(D) 1,0. 
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BLOCO 04 - MATEMÁTICA 

 
Questão 01 – (SAEP 2012)  

Na Casa do Suco você encontra diversas opções de sucos e cremes, conforme mostra a 

tabela abaixo. 

 
 

 

Questão 02 – (SAEP 2012)  

Um grupo de alunos realizou uma pesquisa com 100 jovens. A pesquisa procurava descobrir 

o esporte preferido pelos jovens. 

 

O esporte preferido foi o futebol, como mostrado no gráfico acima. Na pesquisa o futebol 

corresponde a um total de jovens entrevistados igual a 
 

(A) 50 jovens. 

(B) 25 jovens. 

(C) 13 jovens. 

(D) 12 jovens. 

Carlos foi à Casa do Suco e tomou um 

suco de cajá. Ele pagou pelo suco um 

valor igual a 
 

(A) R$ 4,00. 

(B) R$ 3,00. 

(C) R$ 3,50. 

(D) R$ 2,50. 
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Questão 03 – (SAEP 2012)  

No restaurante e churrascaria “O Suculento”, todos os dias o gerente compra 8,500 kg de 

picanha, 5,300 kg de cupim, 10,200 de contra file e 7,250 kg de fraldinha. O total de 

quilogramas de carne comprados pelo gerente é igual a 
 

(A) 3,1250 kg. 

(B) 21,250 kg. 

(C) 31,200 kg. 

(D) 31,250 kg. 

 

Leia: 

Joana convidou suas duas amigas, Renata e Ana para brincarem em sua casa. A Mãe de 

Joana comprou uma pizza para as meninas. Ana comeu um pedaço da pizza, Renata comeu 

dois pedaços e Joana comeu três pedaços. Observe a figura da pizza abaixo. 

 
 

Questão 04 – (SAEP 2012)  

A fração que representa a parte da pizza que as três amigas comeram é igual a 

 

(A)  
 

 
 

(B)  
 

 
 

(C)  
 

 
 

(D)  
 

 
 

 

Questão 05 – (SAEP 2012)  

O número 2 322 foi representado em um dos ábacos abaixo. O ábaco que corresponde 

exatamente a esse número é   
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Questão 06 – (SAEP 2012)  

Uma professora feliz, pois seus alunos aprenderam a tabuada de multiplicar, comprou um 

pacote de pirulitos de 3 kg, contendo 180 pirulitos. Ela dividiu os pirulitos entre seus alunos 

de forma que cada aluno recebeu 5 pirulitos e não restaram nenhum pirulito. O número de 

alunos dessa professora é igual a 
 

(A) 3 alunos. 

(B) 30 alunos. 

(C) 36 alunos. 

(D) 37 alunos. 

 

Questão 07 – (SAEP 2012)  

Marta foi à livraria e comprou dois livros e nove canetas. Cada livro custou 55 reais e três 

canetas custaram 25 reais. Como as mostradas abaixo. 

 

Se Marta pagar a sua compra com duas notas de cem reais, ela receberá de troco 
 

(A) R$ 185,00. 

(B) R$ 180,00. 

(C) R$ 35,00. 

(D) R$ 15,00. 

 

Questão 08 – (SAEP 2012)  

No sitio do vovô Tico é produzido 2340 laranjas, 3270 tangerinas e 800 mangas por mês. 

Este mês o vovô Tico vendeu 2000 laranjas, 3170 tangerinas e 500 mangas. O total de frutas 

que ficaram sem ser vendidas é igual a 
 

(A) 740. 

(B) 1000. 

(C) 1300. 

(D) 1410. 
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Questão 09 – (SAEP 2012)  

Resolvendo a operação 3065 + 2807 encontraremos como resultado 
 

(A) 5002. 

(B) 5872. 

(C) 5881. 

(D) 58012. 

 

Questão 10 – (SAEP 2012)  

As escolas de tempo integral em Palmas Tocantins iniciam suas aulas todos os dias às 8 

horas da manhã e enceram as suas aulas às 17 horas. Sabe – se ainda que os alunos 

permanecem todos os dias durante 1 hora de recreio, das 12 horas as 13 horas.  

Retirando-se o tempo do recreio os alunos das escolas de tempo integral em Palmas têm 
 

(A) 1 hora de aula. 

(B) 8 horas de aula. 

(C) 17 horas aula. 

(D) 25 horas aula. 

 

Observe a figura na malha quadriculada a seguir. 

 

Questão 11 – (SAEP 2012)  

O número de quadradinhos ocupados pela figura na malha quadriculada esta 

compreendido entre 
 

(A) entre 30 e 35 quadradinhos. 

(B) entre 5 e 6 quadradinhos. 

(C) entre 5 e 11 quadradinhos. 

(D) exatamente 110 quadradinhos. 

 

 


