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Aluno(a):________________________________ 
 

A BONECA GUILHERMINA 
 

 
 

 
 

(A) paciência.  
(B) pena.  
(C) raiva.  
(D) solidão.  
 

2-Leia o texto abaixo responda: 

 
 

Disponível em: <http://www.revista.agulha.nom.br/jpaulo1.html>. 
Acesso em: 5 jun. 2010.  

 
Nesse texto, a expressão “cabeça oca” quer 
dizer 

A) complicada. 

B) fácil de influenciar. 
C) pensa pouco. 
D) teimosa. 

3-Leia o texto abaixo. 

 
        Disponível em: <http://www.meninomaluquinho.com.br.html> 

 
A expressão ― “vou matar dois coelhos com 
uma só cajadada!” indica que o menino 
conseguiu  
 

A) deixar a mãe tranquila.  
B) desobedecer às ordens da mãe.  
C) fugir do banho no chuveiro.  
D) tomar banho e brincar. 

 
4-Leia o texto abaixo  
 

33 DICAS DE COMO ENFRENTAR O 
AQUECIMENTO GLOBAL E OUTROS 

DESAFIOS DA ATUALIDADE”. 
 

[21] “Ao fazer compras, leve sua própria sacola, 
de preferência as de pano resistente”, aconselha 
o presidente do Instituto Ethos, Ricardo Young. 
Com esse gesto simples, você deixará de 
participar da farra das sacolinhas plásticas, que 
entopem cada vez mais os lixões das grandes 
cidades. 

 
O conselho dado por Ricardo Young pretende: 
 

A) Contribuir para a preservação das sacolas 
plásticas. 
B) Evitar desperdício das sacolas plásticas. 
C) Vender mais sacolas de pano. 
D) Evitar entupimento dos bueiros. 
 

5-Leia o texto abaixo 
 

O TOCO DE LÁPIS 
 

Lá, num fundo de gaveta, dois lápis 
estavam juntos. 
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Um era novo, bonito, com ponta muito 
bem feita. Mas o outro – coitadinho! – era triste de 
se ver. Sua ponta era rombuda, dele só restava 
um toco, de tanto ser apontado. 

O grandão, novinho em folha, olhou para a 
triste figura do companheiro e chamou: 
– Ô, baixinho! Você, aí embaixo! Está me 
ouvindo? 

– Não precisa gritar – respondeu o toco de 
lápis. – Eu não sou surdo! 

– Não é surdo? Ah, ah, ah! Pensei que 
alguém já tivesse até cortado as suas orelhas, de 
tanto apontar sua cabeça! 

O toquinho de lápis suspirou: 
– É mesmo... Até já perdi a conta de 

quantas vezes eu tive de enfrentar o apontador... 
O lápis novo continuou com a gozação: 
– Como você está feio e acabado! Deve 

estar morrendo de inveja de ficar ao meu lado.-
Veja como eu sou lindo, novinho em folha! 

– Estou vendo, estou vendo... Mas, me 
diga uma coisa: Você sabe o que é uma poesia? 

–Poesia? Que negócio é esse? 
–Sabe o que é uma carta de amor? 
– Amor? Carta? Você ficou louco, toquinho 

de lápis? 
–Fiquei tudo! Louco, alegre, triste, 

apaixonado! Velho e gasto também. Se assim 
fiquei, foi porque muito vivi. Fiquei tudo aquilo que 
aprendi de tanto escrever durante toda a vida. 
Romance, conto, poesia, narrativa, descrição, 
composição, teatro, crônica, aventura, tudo! Ah, 
valeu a pena ter vivido tanto, ter escrito tanta 
coisa, mesmo tendo de acabar assim, apenas um 
toco de lápis. E você, lápis novinho em folha: o 
que é que você aprendeu? 

O grandão, que era um lindo lápis preto, 
ficou vermelho de vergonha... 

Pedro Bandeira 
 

 

No trecho “Um era novo, bonito, com ponta muito 
bem-feita. Mas o outro – coitadinho! – era triste 
de se ver. (...)”, a palavra em destaque refere-se 
ao 

(A) apontador. 
(B) lápis grandão. 
(C) toquinho de lápis. 
(D) lápis vermelho. 

 
6-Leia o texto abaixo. 
 

PULGAS 
 

 As pulgas são insetos 
que, para se alimentar, sugam o 

sangue quente dos vertebrados. Sua picada 
provoca coceira. 
 Há, muitas espécies de pulgas: “pulga do 
homem”, pulga do rato”, “pulga do cão” e “ bicho 
de pé”. Isso não quer dizer que a pulga de rato só 
ataque ratos, pois quaisquer das espécies 
infestam outros animais e também o homem.  
 
No trecho” ... pois quaisquer das espécies 
infestam outros animais e também o homem.”, a 
palavra grifada significa: 
 

(A) pulam      
(B) inflamam   
(C) atacam      
(D) assustam 

 
7-Leia o texto abaixo. 
 

O MENOR JORNAL 
 

A jornalista Dolores Nunes é a responsável 
pelo menor jornal do mundo. No dia 23, o micro 
jornal Vossa Senhoria, da cidade de Divinópolis 
(MG), recebeu o certificado do livro dos recordes, 
atestando que o seu jornal, com apenas 3,5 
centímetros de altura e 2,5 centímetros de 
largura, é o menor jornal do mundo. O jornal tem 
16 páginas mensais, tiragem de 5 mil exemplares 
e aborda diversos assuntos da atualidade. 

 
O que significa atestando? 
 

A) Afirmando por escrito.    
B) Dando uma notícia. 
C) Fazendo um teste.    
D) Lendo com atenção. 

 
8-Leia o texto abaixo. 
 

O MENINO DO PLANETA AZUL 

 

Menino que mora num planeta 

Azul feito a cauda de um cometa 

Quer se corresponder com alguém 

De outra galáxia 

Neste planeta onde o menino mora 

As coisas não vão tão bem assim: 

O azul está ficando desbotado 

E os homens brincam de guerra. 

É só apertar um botão 

Que o planeta Terra vai pelos ares... 

Então o menino procura com urgência 
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Alguém de outra galáxia 

Para trocarem selos, figurinhas 

E esperanças. 

O que o autor quis dizer com a frase: “E os 

homens brincam de guerra, é só apertar um 

botão que o planeta vai pelos ares”... 

 

(A) Os homens fabricam brinquedos de guerra. 

(B) O planeta gira pelo espaço e pode explodir 

a qualquer momento. 

(C) O menino não está preocupado com as 

guerras. 
(D) As armas fabricadas, irresponsavelmente, 

pelo homem são capazes de destruir o 
nosso planeta. 

 
9-Leia o texto abaixo. 
 

OS POEMAS 

 

Os poemas são pássaros que chegam 

Não se sabe de onde e pousam 

No livro que lês 

Quando fechas o livro, eles alçam voo 

Como de um alçapão. 

 

Que palavra no 4º verso, substitui pássaros no 

poema de Quintana? 

 

A) Voo. 

B) Livro. 

C) Alçapão. 

D) Eles. 
 
10-Leia a tirinha abaixo e responda. 
 

 

 

 
Ziraldo. Curta o Menino Maluquinho, São Paulo. Globo, 

v. 2, 2007. 

 
Na história em quadrinhos que você leu, a 
expressão “Irado!” aparece no título e no quinto 
quadrinho com o sentido de 
 

(A) sensacional. 
(B) revoltante. 
(C) medonho. 
(D) curioso. 
 
 
MARQUE O CARTÃO RESPOSTA 
 

 


