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O Bicho

“Vi ontem um bicho
Na imundície do pátio
Catando comida entre os detritos.
Quando achava alguma coisa,
Não examinava nem cheirava:
Engolia com voracidade.
O bicho não era um cão,
Não era um gato,
Não era um rato.
O bicho, meu Deus, era um homem”.

(Manuel Bandeira)

1) No poema, O Bicho de Manuel Bandeira, o poeta retrata qual problema da 
sociedade? 

a) A gato existente no pátio.
b) O Cão que vive nas ruas.
c) A situação miserável do homem.
d) Os ratos existentes na cidade.

2) No verso, “Engolia com voracidade”, Manuel Bandeira explica que o “bicho”:

a) Comia lentamente.
b) Comia o que encontrava e saia para a cidade.
c) Devorava a comida com muita vontade.
d) Comia o alimento com raiva.

3) No verso, “Na imundície do pátio”, a palavra sublinhada pode ser substituída por:

a) Limpeza
b) Sujeira 
c) Higiene
d) Arrumação

14) mirian demora meia hora para chegar na academia. Quando saiu de casa, seu 
relógio marcava o seguinte horário: 07:05

Em que horário mirian chegou na academia? 
(a) 8 horas e 5 minutos 
(b) 7 horas e 55 minutos 
(c) 7 horas e 35 minutos
(d) 7 horas e 30 minutos 

15) qual o perímetro do retângulo da figura abaixo:

5cm

           
                                       12cm

a) 17cm                            
b) 24cm
c) 10cm
d) 34cm
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9) A professora de Marcelo ditou o número mil, quatrocentos e quinze. Qual das 
alternativas abaixo corresponde ao número ditado:

A) 100040015 
(b) 1000410015 
(c) 1000415 
(d) 1415 

10) Márcia fez um bolo e usou meio “quilo” de farinha de trigo. A Quantidade de farinha 
de trigo usada por márcia pode ser Representada pelo número: 

(a) 2/1
(b) 1/3
(c) 1/2 
(d) 2/3

11) Ana Cláudia tem 257 figurinhas. Para completar a coleção faltam 3 figurinhas. 
Quantas figurinhas tem a coleção completa? 

(a) 287 
(b) 260 
(c) 257 
(d) 254 

12) João tem 122 cabeças de gado, seu irmão tem três vezes mais essa quantidade. 
Quantas cabeças de gado tem o irmão de joão? 

(a) 355 
(b) 366
(c) 125 
(d) 122 

13) Camila comprou um livro por r$ 21,50 e uma caneta por r$ 7,50. Ela pagou com uma 
nota de r$ 50,00. Qual foi o troco que Camila recebeu? 

(a) r$ 20,00 
(b) r$ 20,50 
(c) r$ 21,00 
(d) r$ 21,50 

4) A divisão silábica foi realizada corretamente na palavra da opção:

a) Engolia (Em – go – lia)

b) Coisa (co – i - sa)

c) Imundície (i – mun – dí – ci - e)

d) Cheirava (che – i – ra – va)

5) Marque a alternativa que apresenta frase exclamativa:

a) Os casais saíram para jantar?

b) Bons ventos o levem! 

c) O cliente pagou o copo de suco?

d) Maria depositou dinheiro em sua conta bancária. 

6) Observe as alternativas abaixo e assinale aquela em que as palavras NÃO possuem 
relação  de sinonímia.

a) Comida - Alimento

b) Imundície – limpeza

c) Cão - Cachorro

d) Voracidade – Voraz

7) Assinale a alternativa em que todas as palavras foram acentuadas corretamente:

a) Lâmpada, idéia, público.

b) Amável, revólver, jóia.

c) Jibóia, chapéu, sólido.

d) saúde, ruído, olímpico. 

8)  Na frase: Ele estava feliz, porque foi aprovado nas provas finais. O termo sublinhado 
tem função de:

a) Substantivo próprio

b) Adjetivo

c) Substantivo comum

d) Verbo
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