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1) Leia o texto abaixo. 

Receita de Pão de queijo. 

Ingredientes 

1 prato de queijo curado ralado 
1 kg de polvilho doce 
8 ovos 
2 copos (cada copo de aprox. 200 ml) de 
leite 
1 colher de margarina 
1 copo de óleo 
2 colheres de chá de sal. 

Modo de preparo 

Coloque o polvilho em uma tigela e misture 
o  sal.  Reserve,  ferve  o  leite,  com  a 
margarina  e  o  óleo.  Adicione  a  mistura 
fervente ao polvilho. 
Misture  bem  e  deixe  esfriar.  Quando  a 
massa  estiver  fria  acrescente  os  ovos 
gradativamente. 
Amasse bem. Adicione o queijo e amasse 
até que a massa se tome homogênea. Unte 
suas  mãos  com  óleo  e  faça  bolinhas. 
Coloque-as em uma forma e leve ao forno. 
Sirva  o  pão  de  queijo  preferencialmente 
quente. 

Os itens da lista abaixo são ingredientes da 
receita de pão de queijo. Exceto: 

(A) Leite. 
(B) Queijo. 
(C) Ovos.
(D) forno.

2) Leia o texto abaixo. 

Receita de espantar a tristeza 

Faça uma careta 
E mande a tristeza 
Pra longe, pro outro lado 
Do mar ou da lua 
Vá para o meio da rua 
E plante bananeira 
Faça alguma besteira 
Depois estique os braços 
Apanhe a primeira estrela 
E procure o melhor amigo 
Para um longo e apertado abraço .

                           Roseana Murray. Receitas de olhar. São Paulo: FTD, 1997. 

Os versos do poema que expressam 
o significado da expressão “espantar 
a tristeza”, presente no título do 
texto, é 

(A) “Vá para o meio da rua 
     E plante bananeira” 
(B) “Depois estique os braços 
      Apanhe a primeira estrela” 
(C) “E mande a tristeza 
      Pra longe, pro outro lado” 
(D) “E procure o melhor amigo 
    Para um longo e apertado abraço”
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Fonte: https://jucienebertoldo.wordpress.com/2013/09/10/simulados-para-prova-brasil-5o-ano-lingua-
portuguesa/
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