
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
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Simulado Especial 

de Matemática e de Português 

Nome completo: Gabarito 

Turno: □ matutino  □ vespertino  □ noturno Turma: ______________ Data: ___/___/2022 

Local do Simulado: Mag Educacional Unidade:    □ Asa Norte □ Águas Claras 

 Antes de responder às perguntas deste simulado, atente-se para as seguintes orientações: 

1. Este caderno de questões é composto por 19 (dezenove) páginas, divididas em três partes: a 
primeira tem 12 (doze) questões de Matemática e 1 (um) campo para rascunho; a segunda tem 12 
(doze) questões de Português e a terceira, 1 (uma) Produção Textual. 

2. Antes de iniciar o simulado, confira se ele possui 19 (dezenove) páginas, 24 (vinte e quatro) questões 
objetivas e 1 (uma) produção textual. 

3. Caso o seu caderno de questões apresente qualquer falha na numeração das páginas ou não tenha 
24 (vinte e quatro) questões, comunique o professor antes de iniciar o simulado. 

4. Este evento tem duração de 3h30 (três horas e trinta minutos), nas quais estão incluídos: a 
resolução de todas as questões de Matemática, as de Português, o rascunho e a versão definitiva 
da produção textual e o preenchimento correto do cartão-resposta. 

5. O cartão-resposta é único. Cada estudante receberá o seu próprio cartão-resposta identificado e 
não terá direito a outro caso haja alguma marcação incorreta. Esteja atento! 

6. Para cada questão, escolha, de acordo com o enunciado, apenas uma alternativa, inclusive para 
marcação no cartão-resposta. 

7. Registre os cálculos necessários neste material. Há um campo para rascunho após as 12 questões de 
Matemática. Fique à vontade para usá-lo. 

8. Não use calculadora para resolver as questões de Matemática nem dicionário para responder às 
questões de Português. Você tem capacidade e potencial para resolver as questões sozinho(a). 

Acredite em você! ☺ 
9. Em caso de dúvidas, não saia de seu lugar. Levante a mão e peça auxílio ao professor. 

10. Dê o seu melhor e bom simulado! ♥ 

 

 

 

“ Folclore é um conjunto de tradições ,  

e o Brasil é rico em muitas tradições.” 
  



Simulado Especial 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Simulado Especial 2  Mag Educacional 

PARTE I: CONHECIMENTOS EM MATEMÁTICA 

Leia o texto a seguir para responder às questões 1 a 5.  

O Saci-Pererê é um menino negro que possui apenas uma das pernas, com a qual  se 
locomove rapidamente. Muito travesso, o Saci surge como um redemoinho e gosta de assustar 
e perturbar as pessoas. Ele é conhecido por não possuir cabelos e pelos corporais, por praticar o 
hábito do fumo pelo cachimbo e por usar um gorro vermelho na cabeça, que lhe dá poderes 
mágicos. Reza a lenda que quem possuir esse gorro mágico conseguirá manipular o Saci e se 
beneficiar dos poderes dele.  

Existem algumas versões dessa lenda que apresentam o Saci com olhos vermelhos, mas 
nem todas o caracterizam dessa forma. Nelas constam, também, que  não existe apenas um Saci; 
podem existir  vários, realizando muitas  travessuras ao mesmo tempo. 

 

 O Saci-Pererê, saltando com uma perna só sobre a reta numérica representada pela figura abaixo, 

saiu do ponto F, passou pelos pontos E, D, C, B e parou no ponto A. O segmento AF foi dividido 

pelos pontos B, C, D e E em 5 segmentos congruentes. Se os pontos B e F correspondem, 

respectivamente, aos números 
9

8
 e 

273

104
, qual o número correspondente ao ponto onde o Saci 

parou? 

 0,6 

 0,125 

 1 

 0,5 

 0,75 

 

 

 

 Certo dia, em uma de suas travessuras, o Saci-Pererê colocou 1 colher de sal na xícara de café da 

Cuca. Se a massa total (xícara cheia de café + o sal) pesa 175 g e a parte que corresponde a 1 

colher de sal é equivalente a 3,8 % da massa total, a massa que corresponde à xícara cheia de 

café é igual a: 

 6,65 g. 

 168,35 g. 

 66,5 g. 

 108,5 g. 

 3,8 g. 

 

 

 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 
 

  

2,625 − 1,125 = 1,5 

1,5 ÷ 4 = 0,375 

1,125 − 0,375 = 0,75 

→ 1,125 → 2,625 

3,8% → sal 

100% – 3,8% = 96,2% 

96,2% → xícara cheia de café 

96,2

100
∙ 175 = 168,35 𝑔 
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 Júlia é professora de Matemática. Ela leciona  em uma  pequena escola no  interior. Nessa cidade, 
as pessoas acreditam na existência dos mitos e dos personagens das lendas folclóricas.  
No final de uma aula, Júlia decidiu escrever uma expressão aritmética no quadro-negro, como 
forma de desafio, para que seus alunos resolvessem quando retornassem do intervalo. Porém, 
quando Júlia retornou com a turma para a sala de aula, ela percebeu  que o Saci-Pererê havia 
passado por ali e feito algumas alterações na expressão que ela havia escrito no quadro. O 
danado do Saci inverteu algumas operações, de modo que as subtrações viraram somas, as 
somas viraram subtrações, as multiplicações viraram divisões e as divisões viraram 
multiplicações. Observe, abaixo, a expressão que a professora encontrou no quadro quando 
retornou à sala de aula. 

 
Determine a diferença entre o resultado da expressão que Júlia anotou, inicialmente, na lousa, e 

o resultado da expressão que ela encontrou no quadro após as alterações feitas pelo Saci-Pererê. 

Dica: escreva os resultados em sua forma irredutível antes de determinar a diferença entre eles. 

 
22

45
 

 4 
23

45
 

 4 
4

9
 

 
1

22
 

 
11

12
 

 Saci-Pererê, Curupira e Cuca estão discutindo sobre qual dos três será o primeiro a fazer uma 

travessura na sede de uma fazenda. Depois de algum tempo, eles decidiram que o primeiro a 

realizar a travessura será o mais velho. Curupira tem o dobro da idade de Cuca, e o Saci tem 12 

anos a menos que Cuca. Sabe-se que a soma da idade dos três equivale ao triplo de 50 menos 3 

dezenas. A diferença entre a idade do Curupira e  a do Saci é de: 

 66 anos. 

 33 anos. 

 21 anos. 

 45 anos. 

 18 anos. 

ቊቈ൬
𝟏

𝟐
+  

𝟏

𝟑
൰

𝟐

− 
𝟐

𝟑
 : 𝟓 +  

𝟑𝟓

𝟑𝟔
ቋ : 𝟐 

{[
1

36
+

2

3
] ∙ 5 −

35

36
} ∙ 2 

{
25

36
∙ 5 −

35

36
} ∙ 2 

{
125

36
−

35

36
} ∙ 2 

90

36
∙ 2 = 5 

{[
25

36
−

2

3
] : 5 +

35

36
} ∶ 2 

{
1

36
∙

1

5
+

35

36
} ∶ 2 

{
1

180
+

35

36
} ∙

1

2
 

176

180
∙

1

2
=

88

180
~

22

45
 

Diferença 

5 −
22

45
=

203

45
 

203

45
~ 4

23

45
 

Havia escrito ↓ 

ቊቈ൬
1

2
−

1

3
൰

2

+
2

3
 ∙ 5 −

35

36
ቋ ∙ 2 

← ENCONTROU! 

Saci + Curupira + Cuca = 120 

Cuca = 𝑥 

Curupira = 2𝑥 

Saci = 𝑥 − 12 

𝑥 − 12 + 2𝑥 + 𝑥 = 120 

𝑥 = 33 

Cuca = 33 

Curupira = 66 

Saci = 21 

66 – 21 = 45 

Havia escrito Encontrou 
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 Um fazendeiro ensacou toda a colheita  de milho de sua 

fazenda e vendeu 
4

13
 do total das sacas  para uma 

cooperativa local. Do que sobrou, vendeu 
2

3
  para 

pequenos comerciantes locais. Em seguida, doou 
5

6
 do 

restante para a Prefeitura comercializar e redistribuir os 

lucros para a comunidade carente. O fazendeiro  deixou 

100 sacas para o consumo de sua família, mas percebeu 

que elas foram  totalmente destruídas pelo danado do 

Saci-Pererê durante à noite. Nessas condições, é 

correto afirmar que: 

 o fazendeiro vendeu 1200 sacas de milho para a 

cooperativa local. 

 o fazendeiro doou 500 sacas de milho para a Prefeitura. 

 o fazendeiro vendeu 800 sacas de milho para os pequenos comerciantes. 

 o Saci-Pererê destruiu 500 sacas de milho. 

 a colheita total do fazendeiro rendeu um total de 6200 sacas de milho. 
 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões 6 e 7. 

A Cuca, famoso personagem do folclore brasileiro, é uma bruxa velha que possui uma 
aparência terrível. Ela possui cabeça de jacaré, unhas gigantescas e pontiagudas e uma voz 
assustadora. Frequentemente, ela rapta crianças desobedientes.  

Reza a lenda que a bruxa Cuca aparece  uma vez a cada sete anos, por isso os pais 
tentam convencer os filhos a dormirem na hora certa, pois, caso contrário, poderão ser 
levados pela maléfica  Cuca. 

 
 
 

 

 

 À noite, quando os pais de Plínio e Emília estavam dormindo, a Cuca apareceu e  avistou os  dois 

irmãos brincando no quintal da casa deles. Ela se aproximou deles e disse-lhes: “Vocês 

desobedeceram aos seus pais e, como punição, vou fazer-lhes  uma pergunta. Pense bem antes 

de responder, pois se não acertarem, nunca mais verão sua família. Há! Há! Há! Há!”  

A Cuca, então, desenhou no chão um quadrado ABCD, cujo lado mede 16 cm. Em seguida, dividiu 

ao meio os lados AD e AB, formando o quadrado EFGA. Os lados AG e AE foram novamente 

divididos ao meio formando o quadrado HJLA. Finalmente, os quadrados ABCD, EFGA e HJLA 

foram divididos ao meio pelas respectivas diagonais, e a Cuca, então, pintou de cinza três 

triângulos, conforme ilustra a figura abaixo.  Os irmãos deveriam descobrir a área da região 

pintada de cinza. 

Eles acertaram e se salvaram, portanto qual foi a resposta que  eles deram à bruxa Cuca? 

Cooperativa local → 
4

13
, sobram 

9

13
. 

Pequenos comerciantes → 
2

3
∙

9

13
~

6

13
 

Sobram 
1

3
∙

9

13
=

3

13
 

Doou para a prefeitura 
1

6
∙

3

13
=

1

26
 

~ 100 sacas 

Sobram 
5

6
∙

3

13
=

5

26
 

Se 
1

26
 = 100, então 

26

26
 = 2600 sacas 

𝐴𝐵𝐶𝐷 =
16 ∙ 16

2
→ 𝐴𝐵𝐶𝐷 = 128 𝑐𝑚2 

𝐴𝐸𝐹𝐺 =
8 ∙ 8

2
→ 𝐴𝐸𝐹𝐺 = 32 𝑐𝑚2 

𝐴𝐻𝐽𝐿 =
4 ∙ 4

2
→ 𝐴𝐻𝐽𝐿 = 8 𝑚2

 

Área cinza = 168 cm² 
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 168 cm² 

 320 cm² 

 160 cm² 

 256 cm² 

 336 cm² 

 

 

 Cansada de tantas pegadinhas que o Saci-Pererê fazia com ela, a Cuca decidiu fazer uma poção 

mágica para transformá-lo em sapo. A receita estava anotada em um livro antigo de magia.  

 

Animada, a Cuca seguiu à risca as orientações da receita acima e, para fazer essa poção, ela  usou 

50 gramas de pó de dente de Boto-cor-de-rosa. Analise as afirmações abaixo e julgue-as com V 

para as verdadeiras e com F para as falsas.  

I. (   ) A Cuca usou 250 gramas de pó de escama da Yara. 
II. (   ) A Cuca usou 300 gramas de pó do chulé do Curupira. 
III. (   ) A Cuca usou 180 gramas de pó do casco da Mula sem Cabeça. 
IV. (   ) A Cuca usou 120 gramas de pó da unha da Caipora. 
V. (   ) A poção pronta ficou com um peso total de, exatamente, 800 gramas. 

De acordo com as afirmações acima, assinale a alternativa correta: 

 V, F, V, F, V. 

 F, V, F, V, F. 

 F, F, V, V, F. 

 F, V, V, F, V. 

 V, V, F, F, V. 

Leia o texto a seguir para responder às questões 8 a 10. 

Yara é um ser metade humano e metade peixe. Ela  é conhecida como Mãe d’Água e é 
tida como protetora dos rios e dos mares. Durante o dia, ela vive em casa com sua família e, um 
pouco antes de entardecer, ela mergulha na água e se transforma em uma sereia. Com a beleza 
do seu canto, ela enfeitiça e pune os homens que ousam fazer algum mal à natureza. 

– 

Se 
1

16
 → 50 𝑔 

Então 
16

16
 → 800 𝑔 

→
3

8
∙ 800 = 300 𝑔 

→
5

16
∙ 800 = 250 𝑔 

→
9

40
∙ 800 = 180 𝑔 

→
3

20
∙ 800 = 120 𝑔 

→ 50 𝑔 

V 
V 
F 
F 

V 
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 Certa vez, nadando pelo mar, próximo a pequenas aldeias, Yara percebeu que uma ducha, que 

ficava na praia onde os banhistas tomavam banho, estava com um vazamento. A ducha gotejava 

4 pingos de água a cada 5 segundos. A torneira ficou vazando nesse ritmo das 19h20 até as 11h21 

do outro dia. Sabendo que cada pingo continha 0,5 ml de água, pode-se afirmar que a quantidade 

de água que essa ducha desperdiçou durante esse período foi de: 

 23064 l. 

 23,064 l. 

 56,128 l. 

 56128 l. 

 144,060 l. 

 Yara estava nadando quando um objeto brilhante, que estava no fundo de um rio, chamou sua 

atenção. Era uma gema de diamante lapidado 

semelhante à figura ao lado.  

Ela observou que a gema tinha a forma de um 

poliedro e que possuía uma face hexagonal, seis 

faces quadrangulares e seis faces triangulares. 

Sobre o poliedro encontrado por Yara, é 

incorreto afirmar que: 

 a quantidade de faces que ele tem  é um número primo. 

 a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces. 

 a diferença entre o número de arestas e o número de faces é 

duas unidades maior que o número de vértices. 

 a diferença entre o número de arestas e o número de faces é 

duas unidades menor que o número de vértices. 

 a quantidade de aresta é igual a duas dezenas mais quatro 

unidades. 

 

 

 

 

 Certa vez, Yara encontrou, nas profundezas do rio Amazonas, um baú muito antigo e 

esplendoroso. Quando ela tocou no baú, ouviu uma voz grave e misteriosa, vinda do seu interior, 

dizendo o seguinte: “O número que abrirá o baú é o décimo nono termo da sequência...”. 

Yara, curiosa, começou a ditar a seguinte sequência: 

• 1° termo: 2 x 3 

• 2° termo: 2 x 3 + 15 ÷ 5 

• 3° termo: 2 x 3 + 15 ÷ 5 + 2 x 3 

• 4° termo: 2 x 3 + 15 ÷ 5 + 2 x 3 + 15 ÷ 5 

4 pingos = 5 seg 

4 pingos = 2 ml 

5 segundos = 2 ml 

60 seg ~ 1 min ~ 24 ml 

1h ~ 1440 ml 

Tempo decorrido: 16h01min 

16 × 1440 + 1 ∙ 24 = 23 064 ml 

23 064 l ~ 23,064 l 

Faces → 1 + 6 + 6  

→ Faces = 13 

Arestas → 
1∙6+6∙4+6∙3

2
 

→ Arestas = 24 

Vértices → V + F = A + 2 

→ V + 13 = 24 + 2 

→ Vértices = 13 

a) 13 é primo. 

b) V = 13 e F = 13. 

c) A – F → 24 – 13 = 11 

→ é duas unidades 

MENOR e não maior. 

d) A – F → duas unidades 

menor. 

e) A = 2 × 10 + 4 

→ A = 24 

6   1º 

6 + 3   2º 

6 + 3 + 6  3º 

6 + 3 + 6 + 3  4º 
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Depois de vários cálculos, Yara conseguiu decifrar o segredo do baú e, ao abri-lo, encontrou um 

tesouro imensurável. O décimo nono termo da sequência que ela encontrou foi: 

 90. 

 87. 

 81. 

 78. 

 96. 

 O Boto-cor-de-rosa é um ser mitológico que vive nas bacias do rio Amazonas. Segundo a lenda, 

durante o período das festividades de junho, ele se transforma em um homem muito bonito e 

conquistador e  seduz as mulheres  das comunidades ribeirinhas.  

Uma das mulheres que o Boto conquistou teve cinco filhas com ele. O produto da idade das cinco 

filhas deles é 8970. Portanto, pode-se afirmar que a soma da idade da filha mais nova com a da  

filha mais velha é o quadrado do número:  

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 
 

 Moro em uma comunidade próxima ao rio Amazonas. Nesse lugarejo,  a população acredita na 

existência de mitos e personagens do folclore brasileiro. Certa vez, as luzes do lugarejo 

começaram a piscar e a população alegou  ser uma das travessuras do Saci-Pererê. 

Na segunda-feira, quando eu estava estudando, percebi que a luminária da minha mesa piscava 

regularmente a cada 25 (vinte e cinco) segundos.  

No outro dia, enquanto  usava o banheiro, percebi que a luminária do espelho piscava, 

regularmente, a cada 15 (quinze) segundos.  

Hoje, arrumando-me  para ir ao colégio, percebi que a luminária da penteadeira do quarto dos 

meus pais também piscava periodicamente e que fez isso a cada 35 (trinta e cinco) segundos.  

Logo em seguida,  enquanto tomava café da manhã, percebi que a luz da cozinha piscava 

exatamente 1 (uma) vez por minuto.  

Pontualmente, às 7 (sete) horas da manhã, quando estava saindo de casa para ir ao colégio, 

percebi que, nesse exato instante, as quatro luzes que eu havia observado anteriormente 

piscaram ao mesmo tempo. Então tive a ideia de desafiar meus pais a descobrirem a que horas 

essas quatro luzes voltariam a piscar juntas novamente. Minha mãe é incrível em Matemática e 

acertou, portanto, ela respondeu que as luzes voltarão a piscar juntas novamente,: 

 aproximadamente, às 7h21min. 

 exatamente, às 7h50min. 

 exatamente, às 7h30min. 

 aproximadamente, às 7h9min. 

 exatamente, às 7h35min. 

 

8970 

4485 

1495 

299 

23 

2     → 1ª 

3     → 2ª 

5     → 3ª 

13   → 4ª 

23   → 5ª 

1  

 

2 + 23 = 25 ~ 5² 

15, 25, 35, 60 

15, 25, 35, 30 

15, 25, 35, 15 

5, 25, 35,   5 

1,   5,   7,   1 

1,   1,   7,   1 

2 

2 

3 

3 

5 

7 

1,   1,   1,   1 2100 

 

MMC(15, 25, 35, 60) = 2100 

19º → (6 + 3) ∙ 9 + 6 = 87 
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RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIM DA PARTE I 
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PARTE II: CONHECIMENTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I: DIA DO FOLCLORE: LENDAS QUE VOCÊ NÃO CONHECE 

O folclore brasileiro é comemorado no dia  22 de agosto.  
Conheça algumas informações sobre ele e, com certeza, você vai gostar.

 

Rico em lendas, mitos e personagens, o folclore brasileiro é uma mistura de diversas 
culturas nativas e outras tantas vindas do exterior. Personagens da tradição europeia e da 
africana se misturaram às crenças indígenas, formando assim um grande panteão de criaturas – 
algumas amedrontadoras, outras divertidas e cativantes, mas todas ricas em significado e 
história. 5 

Espalhadas por todo o país, essas lendas, durante séculos, fizeram parte do imaginário 
das pessoas. Elas justificavam a gravidez de uma mulher solteira – como o mito do Boto – ou os 
transtornos causados por eventos naturais e o sumiço ou roubo de objetos – como o redemoinho 
de vento do Saci e suas travessuras. No entanto iam muito além. 

Estes dois exemplos, famosos em livros para crianças, são apenas versões infantilizadas 10 

de histórias obscuras que envolviam acontecimentos trágicos. Autores nacionais, como Monteiro 
Lobato, prestaram um grande serviço ao adaptarem essas histórias de forma mais leve, 
divulgando-as a um público mais abrangente – o mesmo feito pelos Irmãos Grimm na Europa, 
que transformaram velhas tradições orais da Alemanha em contos de teor mais leve que seus 
enredos originais. 15 

Entretanto, após gerações sendo tratado como “coisa de criança”, o folclore brasileiro 
acaba sendo rebaixado por adolescentes e adultos a uma categoria inferior diante de mitos de 
outras localidades. O folclore da Escandinávia ou da Inglaterra, por exemplo, são mais divulgados 
no Brasil que nossas próprias lendas. Mitos europeus, muitas vezes usados como pano de fundo 
para grandes histórias de fantasia, seja na literatura ou no cinema, tornam-se muito mais 20 

populares e ganham muito mais a admiração do público brasileiro. 

Para mostrar que o folclore nacional vai muito além do Saci, da Cuca, Iara ou Curupira, 
colocamos abaixo quatro personagens presentes na tradição oral do povo brasileiro. 

Boi Vaquim, Boitatá, Quibongo e Mapinguari. [...] 

Disponível em: https://museuregionaldesaojoaodelrei.museus.gov.br/dia-do-folclore-lendas-que-voce-nao-conhece. Acesso em: 24 
jun. 22. (com adaptações para fins didáticos). 

Vocabulário 

panteão: templo dedicado ao conjunto dos deuses, entre os antigos gregos e romanos. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 
  



Simulado Especial 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Simulado Especial 10  Mag Educacional 

 Sobre o texto Dia do Folclore: lendas que você não conhece, registre V para as afirmativas 

verdadeiras, F para as falsas e, em seguida, marque a sequência correta. 

I. (   ) O texto I apresenta características próprias de um texto informativo, pois expõe de forma 
objetiva, clara e direta o tema proposto. 

II. (   ) Infere-se do quarto parágrafo (linha 16) que o folclore brasileiro foi rebaixado devido aos 
adolescentes e adultos estrangeiros valorizarem mais os mitos de outras localidades. 

III. (   ) No trecho: “Espalhadas por todo o país, essas lendas, durante séculos…” (linha 6), as 
lendas a que se faz referência são as vindas do exterior. 

IV. (   ) Os adolescentes brasileiros valorizam as lendas estrangeiras, porque os Irmãos Grimm 
transformaram as versões mais antigas em contos com temas mais atuais. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

 I. 

 II. 

 III e IV. 

 I e IV. 

 I, II e III. 

 A afirmação explicitada no fragmento: “…o folclore brasileiro é uma mistura de diversas culturas 

nativas e outras tantas vindas do exterior.” (linha 1) pode ser comprovada em: 

 “Espalhadas por todo o país, essas lendas, durante séculos, fizeram parte do imaginário 

das pessoas.” (linha 6). 

 “Personagens da tradição europeia e da africana se misturaram às crenças indígenas, 

formando assim um grande panteão de criaturas…” (linha 2). 

 “– o mesmo feito pelos Irmãos Grimm na Europa, que transformaram velhas tradições 

orais da Alemanha em contos de teor mais leve que seus enredos originais.” (linha 13). 

 “Entretanto, após gerações sendo tratado como ‘coisa de criança’, o folclore brasileiro...” 

(linha 16). 

 “– ou os transtornos causados por eventos naturais e o sumiço ou roubo de objetos – 

como o redemoinho de vento do Saci e suas travessuras.” (linha 7). 

 Sobre o fragmento: “Autores nacionais, como Monteiro Lobato, prestaram um grande serviço ao 

adaptarem essas histórias de forma mais leve…” (linha 11), está correto o que se afirma em: 

 Monteiro Lobato, em seus livros, prestou grande serviço às crianças, ao mostrá-las, de 

forma mais leve, como elas devem se comportar ante acontecimentos trágicos. 

 a expressão de forma mais leve significa que o autor do livro deve esconder das crianças 

a verdade que existe por trás dos fatos. 

 Monteiro Lobato e outros autores nacionais souberam, por meio dos personagens de suas 

histórias, repassar às crianças, de forma suavizada, alguns comportamentos inadequados 

nas atitudes deles. 

 as histórias, que foram adaptadas pelos autores nacionais, abordam temas obscuros que 

desencadeiam medo nas crianças. 

 alterando a posição do adjetivo grande e colocando-o depois do substantivo serviço não 

ocorrerá mudança de sentido no contexto. 
 

V 

F 

F 

F 
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TEXTO II: LENDA DA ERVA-MATE (VERSÃO INDÍGENA)

Há muitos e muitos anos, uma grande tribo 
guarani, por ser nômade, precisava encontrar um outro 
lugar para morar onde a caça fosse farta e a terra fértil. 
Lentamente os índios foram deixando a aldeia onde 
haviam vivido tantos anos.  5 

O povo migrou, mas sem que ninguém 
soubesse, um velho índio, que dormira tapado por 
couros, ao acordar, se viu só, sem seus descendentes 
para cuidá-lo. 

É obrigado a levantar-se e agarrando-se às árvores se põe a caminhar, nisto surge uma 10 

bela e jovem índia que se coloca atrás dele. 

Ela chamava-se Yari e era sua filha mais nova, que não teve coragem de abandonar seu 
velho pai, que sozinho iria morrer. 

Numa triste tarde de inverno, o velho, entretido, colhendo algumas frutas, assustou-se 
quando viu mexer-se uma folhagem próxima. Pensou que fosse uma onça, mas eis que surge um 15 

homem branco, muito forte, de olhos cor do céu e vestido com roupas coloridas. 

Aproximou-se e disse-lhe: 

– Venho de muito longe e há dias ando sem parar. Estou cansado e queria repousar um 
pouco. Poderia arranjar-me uma rede e algo para comer? 

– Sim, respondeu o velho índio, mesmo sabendo que sua comida era muito escassa. 20 

Quando chegaram à sua cabana, ele apresentou ao visitante a sua filha. 

Yari acendeu o fogo e preparou algo para o moço comer. O estranho comeu com muito 
apetite. O velho e a filha emprestaram a cabana e foram dormir em uma das outras abandonadas. 

Ao amanhecer, o velho índio encontrou o homem branco e pediu-lhe que descansasse 
um pouco mais. Porém, o homem respondeu-lhe que tinha percebido a necessidade dos dois. 25 

Ninguém o tinha ajudado e o acolhido tanto. Então, embrenhou-se em direção à floresta. Depois 
de algum tempo retornou com várias caças. 

– Vocês merecem muito mais! Explicou o homem. Vocês me deram o que não tinham e 
foram de grande bondade. Tupã está preocupado com a saúde de vocês e por isto me enviou. E 
em gratidão a tanta bondade concedo-lhe um pedido. 30 

O pobre velho queria um amigo que lhe fizesse companhia até o findar de seus dias, 
para que pudesse deixar de ser um fardo para sua doce e jovem filha. O estranho levou-lhe, 
então, até uma erva muito estranha, ainda dizendo: 

– Esta é a erva-mate. Plante-a, deixe que ela cresça e faça-a multiplicar-se. Deve 
arrancar-lhe as folhas, fervê-las e tomar como chá. Suas forças se renovarão e poderá voltar a 35 

caçar e fazer o que quiser. Sua filha poderá então retornar à sua tribo. 

Yari resolveu que, de qualquer jeito, jamais deixaria de fazer companhia ao pai. Pela sua 
dedicação e zelo, o enviado do Tupã sorriu emocionado e disse: 

– Por ser tão boa filha, a partir deste momento, passará a ser conhecida como Caá-Yari, 
a deusa protetora dos ervais. Cuidará para que o mate jamais deixe de existir e fará com que os 40 

outros o conheçam e bebam a fim de serem fortes e felizes. 

Logo depois, o estranho partiu, mas deixou na cabeça de Yari uma grande dúvida: como 
poderia ela, vivendo afastada das demais tribos divulgar o uso da tal erva? E o tempo foi 
passando... 
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Em uma tribo não muito distante dali, os índios estavam contentes com a fartura das 45 

caçadas. Organizaram uma grande festa para comemorar, não faltava comida nem bebida. Mas 
bebida demais levou dois jovens índios a discutir e a brigar. Tratava-se de Piraúna e Jaguaretê. 

No furor da briga, Jaguaretê empunha um tacape e bate na cabeça de Piraúna, 
machucando-o. Jaguaretê foi então detido e amarrado ao poste. Pelas leis da tribo, os parentes 
da vítima deveriam executar o agressor. Trouxeram imediatamente o pai de Piraúna para que 50 

ordenasse a execução. Muito consciente de que a tragédia só aconteceu por estarem os jovens 
sob o efeito da bebida, liberou o Jaguaretê, que foi então expulso da tribo e foi buscar sua sorte 
na floresta e quem sabe nos braços de Anhangá, espírito mau da mata. Conforme caminhava e o 
efeito do álcool era amenizado, mais se arrependia do mal que fizera. 

Passadas muitas décadas, alguns índios daquela tribo, aventuravam-se na mata fechada 55 

em busca de caça que já estava rara no local em que viviam. Entrando no sertão, no meio da 
floresta, encontraram uma cabana e foram aproximando-se com cuidado. Da cabana, saiu um 
homem muito forte e sorridente. Muito embora seus cabelos fossem totalmente brancos, sua 
fisionomia era de um jovem e ofereceu-lhes uma bebida desconhecida. Identificou-se, então, 
como sendo Jaguaretê, o índio expulso de sua tribo, e explicou que a bebida desconhecida era o 60 

mate. 

Contou que quando foi abandonado à sua sorte, muito andou e quando estava apertado 
de cansaço e remorso, jogou-se ao chão e pediu para morrer. Acordou-se com a visão de uma 
índia de rara beleza a qual, apiedando-se dele, disse-lhe: 

– Meu nome é Caá-Yari e sou a deusa dos ervais. Tenho pena de você, pois não agrediu 65 

por gosto e agora arrepende-se amargamente pelo que fez. Para suportar seu exílio, eis aqui uma 
bebida que o deixará forte e lhe esclarecerá as ideias.  

Levou-o até uma estranha planta e voltou a dizer: 

– Esta é a erva-mate. Cultive-a e a faça multiplicar. Depois prepare uma infusão com 
suas folhas e beba o chá. Seu corpo permanecerá forte e sua mente clara por muitos anos. Não 70 

deixe de transmitir a quem encontrar o que aprendeu com o mate. Portanto, jovens guerreiros, 
quero que levem alguns pés da erva-mate para a sua tribo e que nunca deixem de transmitir aos 
outros o que aprenderam. 

Aqueles índios voltaram e contaram aos outros o que ouviram. O mate foi plantado e 
multiplicou-se. Outras tribos apreenderam e foi desta forma que o uso da erva-mate chegou até 75 

nós. 

Disponível em: https://www.portaldasmissoes.com.br/site/view/id/1551/lenda-da-erva-mate-versao-indigena.html. Acesso em: 24 
jun. 2022. (com adaptações para fins didáticos).  

Vocabulário 

tacape: arma indígena entre os índios da América. 

 

 

 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 
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 Observe se o emprego dos sinais de pontuação está de acordo com a informação contida nos 

parênteses. Em seguida, marque a alternativa correta. 

 Nos trechos: “…mas deixou na cabeça de Yari uma grande dúvida:…” (linha 43) e “…o 

enviado do Tupã sorriu emocionado e disse:…” (linha 39), o emprego dos dois-pontos 

justifica-se pelo mesmo motivo, ou seja, introduzir a fala de um dos personagens. 

 O emprego da segunda vírgula no fragmento: “…a partir deste momento, passará a ser 

conhecida como Caá-Yari, a deusa protetora dos ervais.” (linha 40) justifica-se pela 

presença do vocativo. 

 No trecho: “E o tempo foi passando...” (linha 44), o emprego das reticências sugere o 

prolongamento do tempo para Yari achar um meio de divulgar a erva. 

 Em: “Portanto, jovens guerreiros, quero que levem alguns pés da erva-mate…” (linha 72), 

as vírgulas justificam-se pela presença do aposto. 

 No fragmento: “Identificou-se, então, como sendo Jaguaretê, o índio expulso de sua tribo, 

e explicou que a bebida desconhecida era o mate.” (linha 61), a 3ª e a 4ª vírgulas podem 

ser substituídas por travessões sem que haja prejuízo para o contexto. 

 Acerca das relações estabelecidas entre as ideias do texto, assinale a alternativa correta. 

 No trecho: “Plante-a, deixe que ela cresça e faça-a multiplicar-se. Deve arrancar-lhe as 

folhas, fervê-las e tomar como chá.” (linha 35), é perceptível uma relação de simetria nas 

orientações dadas pelo estranho. 

 No fragmento: “Muito embora seus cabelos fossem totalmente brancos, sua fisionomia 

era de um jovem…” (linha 59), o termo em destaque tem valor semântico de oposição. 

 Em: “No furor da briga, Jaguaretê empunha um tacape e bate na cabeça de Piraúna, 

machucando-o.” (linha 49) e em: “Jaguaretê foi então detido e amarrado ao poste.” 

(linha 50), a relação de sentido estabelecida entre os dois trechos é de fato e explicação. 

 No trecho: “Conforme caminhava e o efeito do álcool era amenizado, mais se arrependia 

do mal que fizera.” (linha 54), a relação de sentido estabelecida entre as orações é de 

conformidade. 

 No trecho: “Portanto, jovens guerreiros, quero que levem alguns pés da erva-mate…” 

(linha 72), o termo destacado pode ser substituído por no entanto sem prejuízo para a 

ideia contida no contexto. 

 Julgue as afirmativas abaixo em certo (C) ou errado (E). 

I. (   ) No fragmento: “Tupã está preocupado com a saúde de vocês e por isto me enviou.” 
(linha 30), os termos destacados referem-se ao fato do velho e da filha estarem doentes, 
preocupando Tupã. 

II. (   ) Os vocábulos fervê-las e fértil foram acentuados obedecendo à mesma regra de 
acentuação, ou seja, acentuam-se os paroxítonos terminados em S e L. 

III. (   ) No trecho: “Numa triste tarde de inverno, o velho, entretido, colhendo algumas frutas…” 
(linha 14), percebe-se um desvio da norma culta ao se empregar os vocábulos numa e 
algumas. 

IV. (   ) Nos fragmentos: “…um fardo para sua doce e jovem filha.” (linha 33) e “…não teve 
coragem de abandonar seu velho pai…” (linha 12), estão presentes vocábulos cujos 
valores semânticos são antagônicos. 

 

E 

E 

E 

C 



Simulado Especial 
__________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Simulado Especial 14  Mag Educacional 

A alternativa que apresenta uma sequência de informações certas é: 

 I e II. 

 II e IV. 

 I e IV. 

 IV. 

 I. 

 Acerca dos tempos verbais que são recursos da gramática que indicam o momento da fala de 

alguém, é incorreto afirmar que: 

 na linha 43, o verbo partiu indica um fato passado totalmente concluído. 

 na linha 2, o verbo precisava indica um processo passado anterior a outro também 

passado. 

 na linha 49, o verbo empunha exprime um fato que ocorre no momento da fala. 

 na linha 71, o verbo permanecerá indica um fato posterior ao momento em que se fala. 

 na linha 19, o verbo poderia indica um processo futuro tomado em relação a um fato 

passado. 

 A sinonímia – relação que se estabelece entre duas ou mais palavras que apresentam significados 

iguais ou semelhantes – é um fenômeno importante tanto para quem lê quanto para quem 

escreve. Nos fragmentos a seguir, os vocábulos destacados apresentam os sinônimos dentro dos 

parênteses. O trecho que apresenta aquele que altera o valor semântico do contexto é: 

 “…o velho, entretido, colhendo algumas frutas…” (linha 14) (distraído). 

 “Contou que quando foi abandonado à sua sorte, muito andou…” (linha 63) (destino). 

 “Conforme caminhava e o efeito do álcool era amenizado, mais se arrependia do mal que 

fizera.” (linha 54) (suavizado). 

 “No furor da briga, Jaguaretê empunha um tacape e bate na cabeça…” (linha 49) 

(entusiasmo). 

 “Então, embrenhou-se em direção à floresta.” (linha 27) (meteu-se). 

 Com relação à estrutura do texto II, é incorreto afirmar que: 

 a narrativa transcorre em espaços físicos diferentes e povoados por tribos indígenas. 

 a história foi construída em um contexto temporal cronológico, demarcado por alguns 

elementos temporais como: “E o tempo foi passando...” (linha 44) e “Passadas muitas 

décadas…” (linha 56). 

 o enredo apresenta a fala das personagens por meio dos discursos direto e indireto. 

 a caracterização da personagem Caá-Yari está bem definida por meio das atitudes dela 

em relação ao pai e ao jovem Jaguaretê. 

 o texto II apresenta narrador que recorre à memória e que expõe fatos em primeira 

pessoa e o trecho: “– Meu nome é Caá-Yari e sou a deusa dos ervais.” (linha 66) confirma 

isso. 

 

 

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA 
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 Nos fragmentos a seguir, as informações contidas neles podem ser associadas a alguns 

substantivos. O único que não está de acordo com a ideia explícita no trecho é: 

 “Há muitos e muitos anos, uma grande tribo guarani, por ser nômade, precisava encontrar 

um outro lugar para morar onde a caça fosse farta e a terra fértil.” (linha 1) 

(sobrevivência). 

 “Ela chamava-se Yari e era sua filha mais nova, que não teve coragem de abandonar seu 

velho pai, que sozinho iria morrer.” (linha 12) (solidariedade). 

 “– Venho de muito longe e há dias ando sem parar. Estou cansado e queria repousar um 

pouco.” (linha 18) (exaustão). 

 “– Por ser tão boa filha, a partir deste momento, passará a ser conhecida como Caá-Yari, 

a deusa protetora dos ervais.” (linha 40) (reconhecimento). 

 “Muito consciente de que a tragédia só aconteceu por estarem os jovens sob o efeito da 

bebida, liberou o Jaguaretê…” (linha 52) (irresponsabilidade). 

 Em várias passagens do texto, percebem-se atitudes de solidariedade com o próximo, valorização 

do personagem devido ao seu bom caráter e julgamento justo que se sobrepõe ao parentesco. 

Essas atitudes só não estão explícitas em: 

 “– Por ser tão boa filha, a partir deste momento, passará a ser conhecida como Caá-Yari, 

a deusa protetora dos ervais.” (linha 40). 

 “– Sim, respondeu o velho índio, mesmo sabendo que sua comida era muito escassa.” 

(linha 20). 

 “Ela chamava-se Yari e era sua filha mais nova, que não teve coragem de abandonar seu 

velho pai, que sozinho iria morrer.” (linha 12). 

 “O mate foi plantado e multiplicou-se. Outras tribos apreenderam e foi desta forma que 

o uso da erva-mate chegou até nós.” (linha 75). 

 “Muito consciente de que a tragédia só aconteceu por estarem os jovens sob o efeito da 

bebida,…” (linha 52). 

 Pronome relativo é aquele que, normalmente, refere-se a um termo antecedente, substituindo-

o para que não seja necessário torná-lo repetitivo. Dentre os fragmentos a seguir, o único que 

não apresenta pronome relativo é: 

 “…precisava encontrar um outro lugar para morar onde a caça fosse farta e a terra fértil.” 

(linha 2). 

 “…mas sem que ninguém soubesse, um velho índio, que dormira tapado por couros, ao 

acordar…” (linha 6). 

 “Pensou que fosse uma onça, mas eis que surge um homem branco,…” (linha 15). 

 “…nunca deixem de transmitir aos outros o que aprenderam.” (linha 73). 

 “Acordou-se com a visão de uma índia de rara beleza a qual, apiedando-se dele, disse-

lhe:” (linha 64). 

 

 

 

FIM DA PARTE II 
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PARTE III: ORIENTAÇÕES PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL 
 

 

Que cuidados 
devemos ter ao 

produzir um texto? 
1 – Leia a proposta com atenção e organize suas ideias. Pense primeiro o que 

você quer escrever. 

2 – Use letra legível. 

3 – O texto tem de ser bem distribuído na folha. 

4 – Dê um título ao texto e coloque-o no meio da linha. 

5 – Mantenha sempre o mesmo espaço no início dos parágrafos. 

6 – As margens devem ser regulares: as palavras devem ir até o fim da linha, a 
não ser que seja um poema. 

7 – Faça o uso da pontuação. 

8 – Exponha as ideias com clareza. 

9 – Cuidado com a repetição de palavras, substitua-as por outras com o mesmo 
significado. 

10 – Atenção! Frases longas podem deixar seu texto confuso! 

11 – Lembre-se: seu texto deve ter início, meio e fim. 

12 – Apresente um texto bem caprichado e limpo. 

13 – Releia o texto com atenção quando terminar de escrevê-lo. Corrija o que for 
necessário e depois passe-o a limpo, utilizando caneta da cor azul ou preta. 

 

 

“Um bom escritor é também um bom leitor!” 
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TEXTO I: CURUPIRA 

O Curupira é um anão, com os pés virados para trás, cabelos de fogo e olhos arregalados, 
que mora na floresta e faz travessuras. Ele é considerado o protetor das florestas. 

O Curupira é um personagem do folclore brasileiro, que não existe, pois é uma história 
inventada pelo povo. 

Dizem que o Curupira é um anão, com os pés virados para trás, cabelos de fogo e olhos 
arregalados, que mora na floresta e faz travessuras. 

Esse anão fica bravo quando homens e caçadores aparecem em nossas matas para 
eliminar os animais e vender suas peles, destruir a vegetação, derrubar árvores, fazer queimadas, 
etc. 

O Curupira não consegue ficar vendo tamanha destruição sem fazer nada. Com isso, 
apronta travessuras, pregando peças nesses homens. Ele solta assovios altos e finos, como uivos 
dos lobos; faz barulho chacoalhando galhos das plantas e atira pedras. 

Contam as lendas que a maior travessura do Curupira é fazer com que os destruidores 
da natureza se percam nas florestas, não conseguindo mais sair. 

Isso acontece porque o Curupira tem os pés voltados para trás e os caçadores seguem 
seu rastro indo para o lado contrário. 

Por seus bem feitos à fauna e flora do Brasil, o anão é considerado o protetor das 
florestas. 

TEXTO II: SACI-PERERÊ 

O saci é um ser muito agitado e, por isso, está frequentemente realizando alguma 
molecagem nos locais em que passa. Ele é bastante conhecido pelas brincadeiras que realiza com 
as pessoas. Essas brincadeiras podem ser coisas simples, como o desaparecimento de objetos, 
mas também podem levar a consequências ruins, como danificar o freio das carroças. Por isso, 
para muitos, ele é um ser maléfico. 

O saci também gosta de importunar viajantes em estradas e gosta de assoviar um som 
estridente e contínuo para incomodar as pessoas. Aqueles que ouvem o assovio do saci ficam 
desorientados porque não conseguem localizar de onde vem o som e quem o está emitindo. O 
saci também danifica as carroças usadas pelos viajantes, derruba o chapéu das pessoas etc. 

Alguns acontecimentos são sinais claros que denunciam a presença do saci. Ele gosta de 
apagar o fogo das fogueiras, apagar lamparinas, espantar o gado, queimar e azedar comidas, tirar 
as coisas do lugar e desaparecer permanentemente com objetos da casa. Quando ocorre um 
redemoinho, o saci sempre está presente nele para levantar a poeira e sujar as casas. 

TEXTO III: AMAZÔNIA 

A floresta amazônica viveu em 2021 o seu pior ano em uma década. De janeiro a 
dezembro, foram destruídos 10.362 km² de mata nativa, o que equivale a metade de Sergipe. Os 
dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia (Imazon), que monitora a região por meio de imagens de satélites. 
Apenas em relação a 2020, ano em que o desmatamento na Amazônia já havia ocupado a maior 
área desde 2012, com 8.096 km² de floresta destruídos, a devastação em 2021 foi 29% maior. 

Disponível em: https://imazon.org.br/imprensa/desmatamento-na-amazonia-cresce-29-em-2021-e-e-o-maior-dos-ultimos-10-anos/ 
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Imagine uma situação na qual o Curupira e o Saci-Pererê enfrentam, de maneira lúdica, 
engraçada e descontraída, o desmatamento na floresta Amazônica. 

No seu texto, esses dois personagens deverão, juntos, criar estratégias para evitar que 
um grupo de lenhadores pratiquem o corte ilegal das árvores para fins comerciais. 

O Curupira e o Saci deverão juntar “os seus talentos” para evitar o desmatamento e 
desmoralizar os lenhadores. 

• Dê nome aos personagens que farão parte do enredo; 

• Insira o discurso direto formal; 

• Utilize de 20 a 30 linhas. 
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PARTE III: RASCUNHO DA PRODUÇÃO TEXTUAL 

____________________________________________ 
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FIM DO SIMULADO 
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