
Instruções

Coloque suas respostas no cartão-resposta após o término da prova.

Separe uma caneta preta! Você precisará dela para responder o cartão-resposta.



Nome: Sobrenome:

Escola:

Turma:

Esta avaliação terá poderes para te ajudar nas questões.

Atenção: escolha somente 1 poder na questão

Atenção: Você poderá usar os poderes somente 3 vezes. Caso marque mais que 3 
poderes, serão considerados apenas os primeiros.

Você os encontrará ao lado do número da questão. Veja um exemplo:

Caso você tenha qualquer dúvida sobre o preenchimento da prova e o uso dos poderes, 

entre em contato com o Whatsapp da Jovens Gênios no número (21) 97016-7092.

Este caderno de questões possui 20 questões objetivas, sendo:

10 de Português e 10 de Matemática

Avaliação 


Gamificada 
5° ANO

Chance dupla Multiplicador
Com esse poder, você poderá 
selecionar duas alternativas 
no cartão-resposta para ter 
mais chances de acertar a 
questão escolhida

Caso acerte a questão com 
esse poder, você ganhará um 
ponto extra na avaliação.

Questão Poderes x2x201
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Questão Poderes x2x201

Questão Poderes x2x202

Questão Poderes x2x203

vende o ovo de ouro no mercado.a

fica rico com a venda dos ovos da 
gansa.

b

percebe que a gansa põe ovos de 
ouro.

c

mata a gansa para encontrar um 
tesouro.

dd

A importância da água para o 
corpo.

a

A importância da higiene com as 
mãos.

b

Os cuidados de higiene com os 
alimentos.

c

Os micro-organismos nocivos ao 
corpo.

dd

Esopo


Ciência Hoje das Crianças. jan./fev. 2007, ano 20, nº176. 

Disponível:<http://www.arionaurocartuns.com.br/
charge110shtml>Acesso em: 26 fev. 2013.

(SAEP 2013). Leia o texto abaixo e 
responda.

(SAEMI - PE). Leia o texto abaixo.

Esse texto alerta para:

Qual é o assunto desse texto?

(PAEBES). Leia o texto abaixo. 

Elas entram em contato com muitas 
coisas e podem levar micro-organismos 
nocivos para a boca, os olhos e outras 
partes do corpo. Por isso, as mãos 
pedem atenção especial. Devem ser 
lavadas antes das refeições, depois de ir 
ao banheiro e sempre que em contato 
com a sujeira.

Mãos à água!

A pele da palma das mãos é diferente do 
restante do corpo e pode ser lavada 
mais vezes.


Certa manhã, um fazendeiro descobriu 
que sua gansa tinha posto um ovo de 
ouro. Apanhou o ovo, correu para casa, 
mostrou-o à mulher, dizendo:

— Veja! Estamos ricos!

Levou o ovo ao mercado e vendeu-o por 
um bom preço.

Na manhã seguinte, a gansa tinha posto 
outro ovo de ouro, que o fazendeiro 
vendeu a melhor preço. E assim 
aconteceu durante muitos dias. Mas, 
quanto mais rico ficava o fazendeiro, 
mais dinheiro queria. E pensou: “Se esta 
gansa põe ovos de ouro, dentro dela 
deve haver um tesouro!”  - Então, matou 
a gansa e, só aí percebeu que por 
dentro, a gansa era igual a qualquer 
outra.

“Quem tudo quer tudo perde”.

A gansa dos ovos de ouro

No início da história, o fazendeiro:

a falta de alimentação para os 
peixes.

a

a poluição das águas pelo esgoto.b

os ataques de tubarões aos peixes.c

os perigos de afogamento no mar.dd

Questão Poderes x2x204
(Prova Brasil). Leia o texto abaixo.

Santos Dumont era baixinho, magrinho e 
se vestia elegantemente, com ternos de 
listas verticais, colarinho empinado e 
sapatos de sola grossa...

Sem contar o chapéu, com abas viradas 
para baixo, que virou mania em Paris!



2

No trecho “Sem contar o chapéu, com 
abas viradas para baixo, que virou 
mania em Paris”, a expressão virou 
mania significa que ele foi um objeto:

(PROEB). Leia o texto abaixo.

Questão Poderes x2x205

Questão Poderes x2x206

Questão Poderes x2x207desconhecido. a

proibido.b

famoso.c

criticado.dd

dar uma notícia.a

deixar um recado.b

fazer um convite.c

vender um produto.dd

dengue.b

gente.c

hora.dd

briga.a

No trecho “Se a gente bobear, ela volta.”, 
a palavra ela substitui a palavra: 

Leia o texto abaixo e responda à 
questão.

Esse texto serve para:
Mamãe

Leia o texto abaixo.

Uma feiticeira muito má transformou 
um belo príncipe num sapo, só o beijo 
de uma princesa desmancharia o feitiço. 

Um dia, uma linda princesa chegou 
perto da lagoa em que o príncipe 
morava. Cheio de esperança de ficar 
livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. 
Como ela era muito boa, venceu o nojo 
e, sem saber de nada, atendeu ao 
pedido do sapo: deu-lhe um beijo. 

Imediatamente o sapo voltou a ser 
príncipe, casou-se com a princesa e 
foram felizes para sempre. 

O príncipe sapo

05/05/2006

Marcela, vou levar as crianças para um 
passeio no museu. Voltaremos mais 
tarde. Não se preocupe.

Abraços,

(SPAECE). Leia o texto abaixo.

O que deu origem aos fatos narrados 
nesse texto? 

O beijo da princesa. a

O feitiço da feiticeira. b

O nojo da princesa. c

O pedido do sapo.dd

Questão Poderes x2x208

Seieszka, Jon. O patinho realmente feio e outras histórias 
malucas. São Paulo: Companhia das letrinhas, 1997, [s. p]. 

Fabiana Perrone, Rio de Janeiro, RJ.

Gostaria de parabenizar a repórter 
Fátima Sá pela excelente reportagem 
sobre a exposição de cães e agradecê-la 
pela linda capa da revista. Simplesmente 
você fez o meu domingo ser um dos 
domingos mais alegres da minha vida! O 
máximo! As fotos ficaram ótimas, e você 
conseguiu de forma bem objetiva 
explicar o que acontece nas exposições.

Mundo cão 
Se a gente bobear, ela volta



(SAEPE). Leia o texto abaixo.

No texto, o ponto de exclamação (!), em 
suas duas ocorrências, marca:

Nesse texto, o trecho que expressa uma 
opinião é:

Leia o texto abaixo.

Domingo no circo! Não há nada mais 
divertido.

Quando eu era criança, lembro que 
desde cedo eu já ficava esperando, o 
almoço parecia não chegar nunca! [...] 

No circo

Essa tirinha é engraçada por causa:

Observe na figura abaixo, o caminho 
percorrido por Tiago. Ele saiu do ponto A 
e chegou ao ponto B.

Questão Poderes x2x209

Questão Poderes x2x210

Questão Poderes x2x211

o entusiasmo da autora.a

o sarcasmo da autora.b

a rebeldia da autora.c

a superficialidade da autora. dd

“Não há nada mais divertido.”. (1° 
parágrafo)

a

“... lembro que desde cedo eu já 
ficava esperando...”. (2° parágrafo)

b

 “... o público todo ficava olhando 
aqui de baixo...”. (6° parágrafo)

c

“E, de noite, eu sonhava em voar...”. 
(7° parágrafo)

dd
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Dona

Malicota!

A senhola

chegou bem 
na hola

Estavam falando 
justamente da 

senhola

do gesto do menino.a

do comentário do menino.b

da expressão das senhoras.c

da chegada da visitante.dd

[...] lá pelas três da tarde, meu pai se 
levantava e dizia: 

– Bom, bom, será que alguém quer dar 
um passeio? 

Era o sinal. Eu e minha irmã corríamos 
para tomar banho, minha mãe nos 
vestia com as melhores roupas e lá 
íamos nós, contentes da vida!

O meu número preferido era o dos 
trapezistas.

Eles voavam de um lado para o outro, 
parecendo pássaros, e o público todo 
ficava olhando aqui de baixo, de boca 
aberta.

Quando o espetáculo terminava, ainda 
tinha a pipoca a caminho de casa. 
Chegávamos cansados, mas felizes. E, de 
noite, eu sonhava em voar naquele céu 
de lona.

COUTRO, Ana Luiza. Disponível em: <http://
www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=43>. Acesso em: 

8 dez. 2015. Fragmento. 



Questão Poderes x2x214

Questão Poderes x2x215

Questão Poderes x2x216

4

R$ 5,00a

R$ 10,00b

R$ 2,00c

R$ 50,00dd

1a

2b

3c

4dd

20a

200b

1 000c

2 000dd

Avançou 6, girou para a esquerda, 
avançou 4.

a

Avançou 5, girou para a direita, 
avançou 3.

b

Avançou 5, girou para a esquerda, 
avançou 3.

c

Avançou 4, girou para a direita, 
avançou 2.

dd

(PROEB). Observe os desenhos pintados 
de cinza na malha quadriculada abaixo. 

Como ele fez para chegar ao ponto B?

(SAEPE). Janine trocou 20 moedas de 25 
centavos por uma única nota. Qual o 
valor dessa nota?    

(SARESP). Lia somou a pontuação que 
atingiu na realização de 3 testes.

O resultado dessa adição éQual desses desenhos tem a menor 
medida de área?

(SAEMI - PE). Carlos verificou pelo 
computador que a distância de sua casa 
até a casa de seu avô é de 2 km. Qual é a 
distância, em metros, da casa de Carlos 
até a casa de seu avô?

(SEAPE). No gráfico abaixo está 
representada a quantidade de frutas, em 
quilogramas, colhidas em um sítio no 
mês de outubro.

6395a

1643b

1533c

1534dd

Questão Poderes x2x212

Questão Poderes x2x213
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(Saresp-2009). A distância entre a casa 
de Elias e sua escola é de 20 km. Para ir 
até escola, ele passa por uma igreja.

Em qual desses anos essa prefeitura 
coletou a maior quantidade de resíduos 
recicláveis? 

Natália anotou o número abaixo em sua 
agenda.

Uma outra forma de escrever esse 
número é: 

3043

A igreja está localizada no quilômetro:

(SAEPB). Observe na tabela abaixo a 
quantidade de resíduos recicláveis 
coletados pela prefeitura de uma grande 
cidade nos quatro últimos anos. 

(Projeto conseguir – DC). Clarissa adora 
ver televisão. Todos os dias ela passa 4 
horas na frente da TV.  Por quantos 
minutos ela assiste à televisão por dia?

De acordo com esse gráfico, quantos 
quilogramas de laranja foram colhidos 
nesse sítio no mês de outubro? 

Questão Poderes x2x219

Questão Poderes x2x220

2012a

2013b

2014c

2015dd

10a

12b

14c

16dd

50a

100b

150c

200dd
120 minutosa

240 minutosb

60 minutosc

40 minutosdd

30+40+3a

300+40+3b

3000+400+3c

3000+40+3dd

Questão Poderes x2x217

Questão Poderes x2x218



Questões Poderes

Cartão-Resposta

Instruções

5° ANO

   Responda todas as questões

usando uma caneta preta

Escolha os poderes em no 
máximo 3 questões.

   Cubra o quadrado da sua alternativa escolhida, 
como no exemplo a seguir:

Quando escolher o poder Chance dupla 
você poderá marcar até  2 alternativas na 
questão. 

Relembre o que são 
poderes na página 1 deste 
caderno.

Mas atenção:

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

eda

edca

edcbNÃO deixe questões em branco, com 
rabiscos ou com mais de uma opção 
marcada.

1

2

3

Nome: Turma:

dcba01

dcba11

dcba06

dcba16

dcba03

dcba13

dcba08

dcba18

dcba02

dcba12

dcba07

dcba17

dcba04

dcba14

dcba09

dcba19

dcba05

dcba15

dcba10

dcba20 4° Bimestre


