Provão
Língua Portuguesa – 5o ano
• Texto

Por que a galinha-d’angola tem pintas brancas?
Os mais antigos contam que esta história aconteceu durante uma das piores
secas ocorridas nas savanas do sul da África. O Sol, inclemente, castigava todos os
seres vivos: plantas e animais.
Logo, os rios e lagos secaram, aumentando o sofrimento. O calor abria fendas
no solo e levantava uma espessa poeira que borrava de cinza o céu bordado de
azul. Os habitantes dos vilarejos, desnorteados, fugiram para as montanhas,
rogando por chuvas, mas não havia prece que desse jeito na calamidade.
Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte. Todos ficaram
excitados. Sinal de que as chuvas estavam se aproximando. Só que um elefante,
desengonçado, atrapalhou tudo, afugentando a nuvem.
A galinha-d’angola, que, naquela época, além de uma crista avermelhada no
alto da cabeça, tinha as penas inteiramente pretas, não se conteve. Indignada
com a atitude do paquiderme, correu horas atrás da nuvem, suplicando para que
ela retornasse, sem se importar com os espinhos que iam rasgando-lhe as penas
desnudas.
– Por favor, senhora, volte. Por favor, senhora, volte – repetia sem cessar,
enquanto o sangue escorria por suas feridas.
A Dona das Águas, finalmente, parou e disse:
– Por sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com o destino de
todas as outras criaturas, eu regressei. Graças aos meus poderes, interromperei a
seca.
– Obrigada – agradeceu ofegante a corredora.
– E, como você se dirigiu a mim de um modo tão respeitoso, receberá de
presente o brilho das gotas da chuva, que cairão sobre o seu corpo. Assim, será
uma das aves mais bonitas da Terra.
Não demorou muito para desabar um temporal, em meio a raios e trovões. A
galinha-d’angola, toda molhada, ganhou como ornamento os pingos que foram
resvalando em suas penas, transformando-a, como fora prometido, em uma das
aves mais lindas de toda a África.
Devido à canseira da galinha-d’angola, suas descendentes ciscam por vários
cantos do planeta, agitando a penugem de cor negra, como a pele da maioria dos
povos de seu extenso continente. Enquanto exibem as penas salpicadas de pintas
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brancas, as galinhas-d’angola cacarejam como se estivessem expressando, até hoje,
o esforço empreendido por sua ancestral: tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca...
Rogério Andrade Barbosa. Outros contos africanos para crianças brasileiras. São Paulo: Paulinas.

1

O texto que você acaba de ler é um conto africano que relata a história:
a) do Sol.

d) da galinha-d’angola.

b) dos rios e lagos.

e) n.d.a.

c) dos habitantes.
2

3

4

No texto, a expressão “inclemente”, que significa impiedoso, severo, duro, refere-se:
a) aos animais.

c) ao Sol.

b) ao elefante.

d) às plantas.

e) n.d.a.

“[A galinha-d’angola] correu horas atrás da nuvem, suplicando para que
ela retornasse, sem se importar com os espinhos que iam rasgando-lhe as
penas desnudas.” O esforço da galinha-d’angola foi reconhecido pela Dona das
Águas devido:
a) à sua voz.

c) à sua correria.

b) à sua cor.

d) ao seu respeito.

e) n.d.a.

“
Por sua perseverança, da sua dor e da sua preocupação com
o destino de todas as outras criaturas, eu regressei. Graças aos meus
poderes, interromperei a seca.” Além de interromper a seca, a Dona das Águas
agraciou a galinha com um presente, que foi:
a) o canto mais lindo das galinhas.
b) o brilho das gotas das chuvas.
c) o poder de voar pelo mundo.
d) o melhor lugar de toda a savana.
e) n.d.a.
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5

Ao final da história sabe-se que “a galinha-d’angola, toda molhada, ganhou como
ornamento os pingos que foram resvalando em suas penas, transformando-a,
como fora prometido, em uma das aves mais lindas de toda a África,” por:
a) sua preguiça e seu desinteresse.
b) sua perseverança e sua preocupação.
c) sua preguiça e sua perseverança.
d) seu desinteresse e sua perseverança.
e) n.d.a.

6

“Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte.” Analisando
e comparando as palavras em destaque, assinale a alternativa que corresponde à
sua classificação.
a) ambas são artigos indefinidos.
b) uma é artigo definido e a outra é artigo indefinido.
c) ambas são artigos definidos.
d) uma é artigo indefinido e a outra é artigo definido.
e) n.d.a.

7

Quando falamos em número do substantivo, estamos nos referindo ao plural.
Registre a alternativa em que o número do substantivo, seguido de seu respectivo
adjetivo, (galinha-d’angola e pinta branca) está adequado:
a) galinhas-d’angola e pintas brancas.
b) galinhas-d’angolas e pinta brancas.
c) galinhas-das-angolas e pintas branca.
d) galinha-da-angola e pintas branca.
e) n.d.a.

LÍNGUA PORTUGUESA 5o ANO

me2013_site_material_apoio_egm_p_pv5.indd 3

3

9/26/13 2:08 PM

8

9

Considere este fragmento do texto: “O Sol, inclemente, castigava todos os
seres vivos...” A palavra em destaque é um:
a) substantivo.

c) advérbio.

b) verbo.

d) adjetivo.

e) n.d.a.

“Os habitantes dos
, desnorteados, fugiram para as montanhas,
rogando por chuvas, mas não havia prece que desse jeito na calamidade.”
O substantivo que completa a lacuna encontra-se no texto em grau diminutivo.
Assinale-o abaixo em grau normal:
a) brejos

c) vilarejos

b) rios

d) lagos

e) n.d.a.

10 Leia atentamente a frase: “A Dona das Águas, finalmente, parou e disse:” As
palavras selecionadas são verbos que se referem a palavras ditas pela Dona das Águas.
Marque a alternativa que esclarece a conjugação e a pessoa em que foram usadas:
a) 1ª e 2ª conjugação na 3ª pessoa do singular.
b) 3ª e 2ª conjugação na 1ª pessoa do singular.
c) 2ª e 3ª conjugação na 2ª pessoa do plural.
d) 1ª e 2ª conjugação na 3ª pessoa do plural.
e) n.d.a.
11

“O calor abria fendas no solo e levantava uma espessa poeira que borrava
de cinza o céu bordado de azul.” Indique o tempo e o modo em que estão os
verbos em destaque.
a) tempo presente e modo subjuntivo.
b) tempo futuro e modo imperativo.
c) tempo pretérito e modo indicativo.
d) tempo presente e modo imperativo.
e) n.d.a.
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12 Dos verbos retirados do texto e escritos abaixo, determine o que representa a
forma nominal do gerúndio:
a) importava

c) abria

b) levantava

d) suplicando

e) n.d.a.

13 Para escrever a frase: “Assim, será uma das aves mais bonitas da Terra.” o
autor utilizou os advérbios selecionados, que são classificados como:
a) advérbio de lugar e advérbio de afirmação.
b) advérbio de modo e advérbio de intensidade.
c) advérbio de dúvida e advérbio de negação.
d) advérbio de tempo e advérbio de modo.
e) n.d.a.
14 “– E, como você se dirigiu a mim de um modo tão respeitoso, receberá de
presente o brilho das gotas da chuva, que cairão sobre o seu corpo. Assim,
será uma das aves mais bonitas da Terra.” No fragmento do texto a palavra
sublinhada é um advérbio de:
a) grau comparativo de superioridade.
b) grau superlativo sintético.
c) grau comparativo de inferioridade.
d) grau superlativo analítico.
e) n.d.a.
15 “Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte.” É correto
afirmar que a palavra em destaque se trata de:
a) um advérbio.

d) uma locução adjetiva.

b) uma conjunção.

e) n.d.a.

c) um verbo.
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16 Qual das frases a seguir possui uma palavra que, seguida do ponto de exclamação,
torna-se uma interjeição?
a) “Receberá de presente o brilho das gotas da chuva.”
b) “Todos ficaram excitados.”
c) “Sinal de que as chuvas estavam se aproximando.”
d) “– Obrigada – agradeceu ofegante a corredora.”
e) n.d.a.
17 “– Por favor, senhora, volte. Por favor, senhora, volte...” Considerando o seu
conhecimento nos tipos de frase que você aprendeu, a frase acima é:
a) uma frase imperativa.

d) uma frase negativa.

b) uma frase afirmativa.

e) n.d.a.

c) uma frase exclamativa.
18 Ainda falando sobre frases, assinale a frase correspondente ao período composto:
a) “O Sol, inclemente, castigava todos os seres vivos [...]”
b) “Enquanto exibem as penas salpicadas de pintas brancas [...]”
c) “Um dia, porém, uma mancha escura despontou no horizonte.”
d) “Não demorou muito para desabar um temporal, em meio a raios e trovões.”
e) n.d.a.
19 “Enquanto exibem as penas salpicadas de pintas brancas, as galinhas-d’angola cacarejam [...]” Após a leitura dessa parte do texto é pertinente
afirmar que é uma:
a) oração com sujeito simples, no caso as penas salpicadas.
b) oração com sujeito simples, no caso galinhas-d’angola.
c) oração sem sujeito.
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d) oração com sujeito composto, no caso galinha-d’angola e as penas brancas.
e) n.d.a.
20 A análise da frase: “Logo, os rios e lagos secaram, aumentando o
sofrimento.” corresponde à alternativa:
a) substantivo, conjunção, substantivo, verbo, verbo, artigo e substantivo.
b) artigo, substantivo, conjunção, substantivo, verbo, verbo, artigo e adjetivo.
c) advérbio, artigo, substantivo, conjunção, substantivo, verbo, verbo, artigo e
verbo.
d) conjunção, substantivo, verbo, verbo, artigo, verbo, advérbio e artigo.
e) n.d.a.
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