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GABARITO
5o Ano do Ensino Fundamental

LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 1

Letra B.
Na comparação da 2a e da 3a estrofes, o autor afirma que os 
brinquedos bola, papagaio e pião se gastam de tanto brincar; já 
com as palavras acontece o contrário: quanto mais se brinca com 
elas, mais nova ficam.

QUESTÃO 2

Letra C.
De acordo com a 4a e a 5a estrofes, o autor afirma que o brincar 
de poesia é como a água do rio, sempre nova, e cada dia, que 
é sempre um novo dia.

QUESTÃO 3

Letra B.
O verso “mais nova ficam” comprova a afirmação de que brincar 
de poesia é dar outros significados às palavras.

QUESTÃO 4

Letra D.
Essa bolha é um ferimento, machucado; não é algo divertido, 
curioso como as outras.

QUESTÃO 5

Letra A.
O autor confirma essa afirmativa ao dizer, no 2o parágrafo, 
que alguns passatempos (referentes a brincadeiras) resistem 
bravamente à televisão e à escassez de espaços livres na cidade.

QUESTÃO 6

Letra B.
O que reforça é que, depois de a palavra ser repetida, vem 
seguida da palavra mesmo, que significa: sem sombra de 
dúvidas, exatamente.

QUESTÃO 7

Letra D.
De acordo com o 2o parágrafo, as crianças continuam brincando 
de brincadeiras do tipo faz de conta, pois não há menino ou 
menina que não saiba brincar.

QUESTÃO 8

Letra C.
Nota-se pela palavra “agora” que antes ele não estava brincando, 
pois brincadeira é ação conjunta.

QUESTÃO 9

Letra B.
Por sua fala: “Bolas! Perdi... o dia!”, no último quadrinho, 
Franjinha percebeu que havia perdido a opor tunidade de 
aproveitar o dia na companhia dos seus colegas, porque, ao 
sair para brincar com eles, não estavam mais brincando, pois 
já era noite.

QUESTÃO 10

Letra D.
Todos os quatro textos apresentam o tema brincadeira.

MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Letra A.
Porque a página 1 do livro I está ao lado do livro II, ou seja, a 
traça não comeu 999 páginas do volume 1; assim como ela 
não comerá  as 999 páginas do livro do X, pois sua última 
página está ao lado do livro IX. Por tanto, a traça vai comer 
1 página do I, 8.000 páginas dos livros II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII e IX e 1 página do livro X.

QUESTÃO 12
Letra B.
Para calcular o número de quadradinhos, devemos multiplicar 
o número de colunas pelo número de linhas.
Assim, temos: 8 x 8 = 64.
O tabuleiro de damas terá 64 quadradinhos.

QUESTÃO 13
Letra B.
O ratinho encontrou 120 caminhos diferentes.
(4 x 5 x 6 = 120)

QUESTÃO 14
Letra B.
Aline fez 200 pontos a mais que Roberta.
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QUESTÃO 15
Letra D.
O ponto que representa o ano de 1970 é o ponto D, pois a 
contagem é feita de 10 em 10.

QUESTÃO 16
Letra A.
Se o total é 480 metros, 1/3 de 480 é igual a:
480 metros: 3 = 160 metros. Assim , há 160 metros de arame. 
Então, quantos metros de arame sobrarão?
480 – 160 = 320 metros de arame.

QUESTÃO 17
Letra D.
0 (zero). A palavra isso não tem R.

QUESTÃO 18
Letra C.
Trem elétrico não solta fumaça.

QUESTÃO 19
Letra B.
3, porque a metade de 2 = 1 + 2 = 3.

QUESTÃO 20
Letra A.
Ele poderá fazer 9 apresentações sem repetir nenhuma 
combinação.

Devemos multiplicar o número de cartolas pelo número de 
bolas. Assim, temos: 3 x 3 = 9.


