
SIMULADO LP PROVA BRASIL – 5º ANO 
RELAÇÃO ENTRE TEXTOS 

D15 – RECONHECER DIFERENTES FORMAS DE TRATAR UMA INFORMAÇÃO NA COMPARAÇÃO DE 
TEXTOS QUE TRATAM DO MESMO TEMA, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES EM QUE ELE FOI 

PRODUZIDO E DAQUELAS EM QUE SERÁ RECEBIDO. 
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Aluno(a):________________________________ 
 
1. Leia o texto abaixo. 

 
 

 
Ao compararmos os dois convites notamos que 
são diferentes porque: 

 

(A) os dois pertencem ao mundo real. 
(B) os dois pertencem ao mundo imaginário. 
(C) apenas o primeiro convite pertence ao 

mundo real. 
(D) os dois têm as mesmas informações para 

os convidados. 
 

2. Leia os textos abaixo. 

 
Texto I 

MEU DIÁRIO 
7 de julho  

 
Pai é um negócio fogo, o meu, o do 

Toninho, do Mauro, do Joca, do Zé Luís e do Beto 

são mais ou menos. O meu deixa jogar na rua, 
mas nada de chegar perto da avenida. O Toninho 
está terminantemente proibido de ir ao bar do Seu 
Porfírio. O do Beto é bem bravo, só que nunca 
está em casa: por isso, o Beto é o maior folgado e 
faz o que quer. Também, quando o pai chega, 
mixou a brincadeira. O do Joca é que nem o meu. 
O do Zé Luís deixa, mas é obrigatório voltar às 
seis em ponto e o do Mauro às vezes deixa tudo, 
outras dá bronca que Deus me livre, tudo na tal 
língua estrangeira que ele inventou.  

 
AZEVEDO, Ricardo. Nossa rua tem um 
problema. São Paulo: Paulinas, 1986. 

 

Texto I 

 
 

 

 
3.Leia o texto abaixo. 

 

Texto I 
OS CERRADOS



 

2 

Essas terras planas do planalto central 
escondem muitos riachos, rios e cachoeiras. Na 
verdade, o cerrado é o berço das águas. Essas 
águas brotam das nascentes de brejos ou 
despencam de paredões de pedra. Em várias 
partes do cerrado brasileiro existem canyons com 
cachoeiras de mais de cem metros de altura! 

 
SALDANHA, P. Os cerrados . Rio de 
Janeiro: Ediouro, 2000. 

 
Texto II 

OS PANTANAIS 
 

O homem pantaneiro é muito ligado à terra 
em que vive. Muitos moradores não pretendem 
sair da região. E não é pra menos: além das 
paisagens e do mais lindo pôr-dosol do Brasil 
Central, o Pantanal é um santuário de animais 
selvagens. Um morador do Pantanal do rio 
Cuiabá, olhando para um bando de aves, voando 
sobre veados e capivaras, exclamou: ―O Pantanal 
parece com o mundo no primeiro dia da criação.‖ 

 
SALDANHA, P. Os pantanais. Rio de 
Janeiro: Ediouro, 1995. 

 
Os dois textos descrevem: 
 

(A) belezas naturais do Brasil Central. 
(B) animais que habitam os pantanais. 
(C) problemas que afetam os cerrados. 
(D) rios e cachoeiras de duas regiões. 

 
4. Leia o texto abaixo. 
 
TEXTO 1: 

CELULAR NA ESCOLA 
 

Permitir ou não o uso desses aparelhos nas 
dependências do colégio é uma discussão 
bastante atual. Conheça algumas opiniões: 

Quando os primeiros celulares chegaram ao 
mercado brasileiro, na década de 90, eles eram 
sonho de consumo para muita gente. Quase vinte 
anos depois, estão tão popularizados que até 
crianças vivem a carregar modelos 
ultramodernos, inclusive na escola, onde esses 
aparelhos já fazem parte do cotidiano dos alunos. 
―O celular se justifica pela necessidade dos pais 
monitorarem seus filhos, mas chegou-se a um 
exagero de uso‖, opina Daniel Lobato Brito, 
diretor administrativo do Colégio Pio XII, em São 
Paulo. 
 

Revista Ensino fundamental, ano 4, nº 46, dezembro 2007, seção 
Comportamento, p.6,. 

 

TEXTO 2: 
 
FÓRUM NA COMUNIDADE “ PODE CELULAR  

NA SALA DE AULA?” 
Ravi 

 
Celular na sala de aula atrapalha muito, até 

porque não é simplesmente o toque do celular, 
mas tem gente que ATENDE o celular se 
escondendo do professor (ou tentando...) e fica 
falando, ou então, quando o dono do celular não 
fala nada, a turma, ou alguns colegas de classe 
ficam soltando piadas, enchendo o saco, zoando, 
etc... atrapalhando a galera e a concentração do 
professor que pode perder o raciocínio ou ainda 
expulsar os alunos de sala. E concluindo: o 
celular, em sala de aula, deve ser banido, e 
tratado com severidade os que descumprirem as 
regras. 

http://www.orkut.com (adaptado) 
 

Com relação aos dois textos podemos afirmar 
que: 
 

(A) utilizam a mesma linguagem. 
(B) tratam do mesmo assunto. 
(C) destinam-se ao mesmo público. 
(D) circulam no mesmo lugar 

 
5. Leia o texto abaixo. 
 
TEXTO 1 
 

RUBINHO A MIL POR HORA 
 

Desde criança, Rubens Barricello é louco 
por corridas. Aos seis anos já voava nas pistas de 
kart. Depois passou rápido pela Fórmula Ford, 
Fórmula Opel, Fórmula 3 e Fórmula 3000. Não 
parou por aí. Foi o mais jovem piloto da história a 
entrar para a Fórmula 1, quando tinha apenas 20 
ano. 
 
TEXTO 2 
 

VENCER OU VENCER 
 

Ayrton Senna sempre fez tudo muito 
rapidinho. Aos quatro anos ganhou o seu primeiro 
Kart. Aos dez, já pilotava no autódromo de 
Interlagos. Quando tinha 31 anos, era o mais 
jovem tricampeão da história da Fórmula 1. 
Vencer ou vencer era o seu lema. 
 
Esse dois textos:  
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A) apresentam uma biografia.  
B) convidam para corridas.  
C) incentivam o uso do kart.  
D) oferecem um prêmio. 
 

6.Leia os textos abaixo. 
 
Texto I 

 

 
Copyright © 1999 Mauricio de Souza Produções Ltda. Todos os 

direitos reservados.  

  
Texto II 

JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO 
 

Era uma vez uma família de camponeses 
que viviam em extrema dificuldade. João e sua 
mãe não tinham mais nada, a não ser uma vaca 
leiteira, que não produzia mais leite. A mãe do 
menino pede a ele que vá até a cidade vender a 
vaca. No caminho, João encontra um camponês, 
que, ao saber que o menino quer vender a vaca, 
propõe uma troca: a vaca por cinco feijões 
mágicos. João aceita. Ao chegar em casa porém, 
João acaba levando um sermão de sua mãe que 
irritada, joga as sementes no quintal. Durante a 
noite as sementes começam a se transformar 
num enorme pé de feijão. 

 (http://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_e_o_ 

p%C3%A9_de_feij%C3%A3o)(Acesso: 20/03/2009). 

  
Comparando os dois textos com relação ao tema, 
percebe-se que eles são: 
 

(A)  idênticos.  
(B)  contrários. 
(C) antagônicos. 
(D) diferentes. 

 

7.Leia os textos abaixo. 

 
Texto I 

 

GRIPE SUÍNA (INFLUENZA A) 
 

O que fazer para evitar o contágio? 
 
— Cubra seu nariz e boca com um lenço quando 
tossir ou espirrar. Jogue no lixo o lenço após o 
uso. 
— Lave suas mãos constantemente com água e 
sabão, especialmente depois de tossir ou espirrar. 
Produtos à base de álcool para limpar as mãos 
também são efetivos. 
— Evite tocar seus olhos, nariz ou boca. Os 
germes se espalham deste modo. 
— Evite contato próximo com pessoas doentes. 
— Se você ficar doente, fique em casa e limite o 
contato com outros, para evitar infectá-los. 
 

http://www.sempretops.com/saude/como-prevenir-se-da-gripe-suina/ 

 
Texto II 

 
O traço comum entre os textos I e II é o seguinte: 
 

(A) Dão informações sobre a gripe suína 
(Influenza A). 

(B) Solicitam informações do leitor atento. 
(C) Dizem que a nova gripe não é contagiosa. 
(D) Afirmam não ser necessário tomar cuidado 

com a nova gripe. 
 

8.Leia os textos abaixo. 

 
Texto I 
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Fonte:http://ppfpm2009.blogspot.com/2009/04/pascoa-por-fora-

consumismo-pordentro 

 
Texto II 

PÁSCOA 
 

A Páscoa é uma festa móvel que costuma 
cair em março ou no começo de abril. Sabe por 
quê? Porque é comemorada no primeiro domingo 
após a 1ª lua cheia do início do outono. Também 
tem outro jeito de contar o dia de Páscoa: é o 47° 
dia após o Carnaval. 

A palavra ―páscoa‖ vem de pessach, que 
significa ―passagem‖ em hebraico. A Páscoa 
festeja a ressurreição de Cristo, a passagem da 
morte para 
a vida. Por isso na Páscoa tem coelho e ovos, 
eles são símbolos da fecundidade, da vida. 

Fonte: ROCHA, Ruth. Almanaque Ruth Rocha. São Paulo: Ática, 
2005 

 
Com relação ao tema tratado nos textos I e II, 
pode-se dizer que 
 

(A) o texto I expressa votos de felicidade na 
Páscoa e o texto II ensina o sentido da 
Páscoa e a calcular sua data. 

(B) o texto I convida para uma celebração de 
Páscoa e o texto II ensina como e quando 
comemorar a Páscoa. 

(C) o texto I anuncia produto que é vendido na 
Páscoa e o texto II é uma notícia sobre uma 
comemoração da Páscoa. 

(D) o texto I tem formato típico de texto 
informativo e o texto II tem formato mais 
livre, típico de mensagem pessoal. 

 
9. Leia os textos. 
 

Texto I - NOTAS BAIXAS SÃO RESULTADO DE 
MUITO TEMPO EM FRENTE AO VIDEOGAME. 
TER ACESSO CONTÍNUO – E SEM CONTROLE 
– AO VIDEOGAME EM CASA, AFETA 
SIGNIFICATIVAMENTE O RENDIMENTO 
ESCOLAR DE CRIANÇAS 
 

Os pais devem encorajar a moderação aos 
seus filhos quando o assunto é videogame. Mais 
do que apenas deixá-los afastados de atividades 
físicas e vivências sociais necessárias para o seu 
desenvolvimento, ter um videogame em casa 
também pode piorar o desempenho acadêmico 
em algumas crianças. (...) Os pesquisadores 
apontam uma relação bastante clara quanto ao 
tempo gasto com videogame e o nível de declínio 
acadêmico e de aprendizado, especialmente 
quando as crianças jogavam após o período da 
escola. Os autores dizem que é nessa idade que 
as crianças refinam seu nível de linguagem 
(escrita e falada) e o uso contínuo do videogame 
pode atrasar essa fase. ―Os resultados mostraram 
claramente que possuir um videogame em casa 
pode ter resultados bastante negativos na vida 
real‖, concluem os autores.  

 
(adaptado de http://oqueeutenho.uol.com.br) 

 

Texto II 
 

IMERSOS NA TECNOLOGIA – E MAIS 
ESPERTOS 

 

As crianças e os adolescentes de hoje 
vivem cercados de videogame, computador, TV e 
DVD. As últimas descobertas da ciência dizem 
que o uso desses recursos na medida certa ao 
contrário do que se pensava, pode ajudá-los a 
afiar a inteligência.  

 
Revista Veja, Editora Abril edição 1926, ano 38, nº 41 

 
Glossário (Fonte: Dicionário Escolar da Língua 
Portuguesa- Academia Brasileira de Letras) 
 

Desempenho acadêmico – rendimento de um 
indivíduo em instituição de ensino. 
Declínio - diminuição, decadência. 
Refinam - apuram, aprimoram. 
 

Com relação ao assunto abordado, os textos I e II 
 

(A) expressam opiniões a favor do uso de 
videogames por crianças. 

(B) relatam as últimas descobertas da ciência e 
condenam o uso das tecnologias. 



 

5 

(C) apontam que o tempo gasto no videogame 
não afeta o rendimento escolar das 
crianças. 

(D) apresentam pontos de vista diferentes em 
relação ao uso do videogame. 

 
10. Leia os textos abaixo.  
 
TEXTO 1  
 
NÃO DEIXE SEU MELHOR AMIGO COM RAIVA 

 
A vacina contra a raiva protege seu animal, 

evitando que ele fique doente e ameace a saúde 
de sua família. No dia 28 de setembro, a 
Secretaria Municipal de Saúde realiza a 
Campanha Antirábica Animal. Procure o posto de 
vacinação mais perto de sua casa, levando seu 
cachorro ou gato, no horário de 9 às 17 horas.  

 
Prefeitura Municipal de Betim.  

  
TEXTO 2 
 

MORDIDA DE CÃO, GATO, RATO E CIA. 
 

 De repente, o cachorro do vizinho ou um 
vira-lata não simpatiza com seu filho e lhe dá uma 
mordida. O que fazer? Primeiro, acalme-se e veja 
o estrago. Depois de cuidar do ferimento da 
criança, passe a prestar atenção no animal.  
 Se for possível, observe como se 
comporta o animal (esta observação pode mudar 
tudo). Por exemplo: se o animal não puder ser 
observado para saber se está com alguma 
doença, o esquema de vacina contra a raiva 
deverá ser o mais rigoroso possível. Por outro 
lado, se o animal, depois de 10 dias de 
observação, permanecer saudável, a criança 
poderá se livrar de um esquema vacinal na 
maioria das vezes longo, cansativo e doloroso.  
 Em todos os postos de saúde do Brasil 
você pode encontrar o esquema de vacinas 
contra raiva. recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde, baseado no local da mordida, 
na gravidade da lesão e nas condições de saúde 
do animal.  

 
Ziraldo e Dr. Tuta. Manual de sobrevivência do Menino Maluquinho. 

Porto Alegre: L&PM, 1997. p. 40-41.                                                                                                           

  
O assunto desses dois textos é  
 

A) a saúde das crianças.     
B) a vacina das crianças.  
C) a saúde no Brasil.     
D) a vacina contra a raiva 

 
MARQUE O CARTÃO RESPOSTA 
 

 


