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D4 – INFERIR UMA INFORMAÇÃO IMPLÍCITA EM UM TEXTO.  
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Aluno(a):________________________________ 

 
1-Leia o texto abaixo. 

TALITA  
 

Talita tinha a mania de dar nomes de gente 
aos objetos da casa, e tinham de ser nomes que 
rimassem. Assim, por exemplo, a mesa, para 
Talita, era Dona Teresa, a poltrona era Vó 
Gordona, o armário era o Doutor Mário. A escada 
era Dona Ada, a escrivaninha era Tia 
Sinhazinha, a lavadora era Prima Dora, e assim 
por diante.  

Os pais de Talita achavam graça e topavam 
a brincadeira. Então, podiam-se ouvir conversas 
tipo como esta:  

— Filhinha, quer trazer o jornal que está em 
cima da Tia Sinhazinha!  

— É pra já, papai. Espere sentado na Vó 
Gordona, que eu vou num pé e volto noutro.  

Ou então:  
— Que amolação, Prima Dora está 

entupida, não lava nada! Precisa chamar o 
mecânico.  

— Ainda bem que tem roupa limpa dentro 
do Doutor Mário, né mamãe?  

E todos riam. 

 

BELINKY, Tatiana. A operação do Tio nofre: 
uma história policial. São Paulo: Ática, 1985. 

 
A mania de Talita de dar nome de gente aos 
objetos da casa demonstra que ela é: 
 

(A) curiosa. 
(B) exagerada. 
(C) estudiosa. 
(D) criativa. 

 
2-Leia o texto abaixo. 

 
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 

 

No texto “ MEU DIÁRIO”, frases como: 
 
“Pai é um negócio fogo...” 
“...o Beto é o maior folgado...” 
“...mixou a brincadeira.” 
 
Essas frases indicam um tipo de linguagem 
utilizada mais por 
 

(A) Idosos 
(B) Professores 
(C) Crianças 
(D) cientistas 

 

3-Leia o texto abaixo 
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A terceira moça foi a escolhida pelo rapaz porque 
ela 
 

(A) demonstrou que era cuidadosa e 
paciente.  

(B) era mais rápida que as outras. 
(C) provou que os últimos serão os primeiros. 
(D) agradou a senhora da história.  

 
4-Leia o texto abaixo. 

 
 

O passageiro vai iniciar a viagem 
 

(A) à noite. 
(B) à tarde. 
(C) de madrugada. 
(D) pela manhã. 

 
5-Leia o texto abaixo. 

 

A escola onde João estuda realizou uma 
gincana, dentre outras tarefas, destacou-se a de 
arrecadar alimentos não perecíveis para doação 
em orfanato. O gráfico abaixo registra o resultado 
da arrecadação em quilos por equipe. 
 

   
Com base nos dados do gráfico acima, classifique 
do primeiro ao quarto colocado a equipes 
participantes. Marque a resposta certa: 
 
 (A) Amarelo, Azul; Verde e Vermelho. 
 (B) Verde, Amarelo, Vermelho e Azul. 
 (C) Vermelho, Verde, Azul e Amarelo.  
 (D) Vermelho, Azul, Verde e Amarelo.  
 
6-Leia o texto abaixo. 
 

URSO É CONDENADO POR ROUBO DE MEL 
NA MACEDÔNIA 

 
O sabor de mel foi tentador demais para um 

urso na Macedônia, que atacou várias vezes as 
colmeias de um apicultor. 

Agora, o animal tem ficha na polícia. Foi 
condenado por um tribunal por roubo e danos. 

O caso foi levado à Justiça pelo apicultor 
irritado depois de um ano de tentar, em vão, 
proteger suas colméias. 

Durante um período, ele conseguiu 
afugentar o animal com medidas como comprar 
um gerador e iluminar melhor a área onde os 
ataques aconteciam ou tocar músicas folclóricas 
sérvias. Mas quando o gerador ficava sem 
energia e a música acabava, o urso voltava e lá 
se ia o mel novamente. “Ele atacou as colméias 
de novo”, disse o apicultor Zoran Kiseloski. 

Como o animal não tinha dono e é uma 
espécie protegida, o tribunal ordenou ao Estado 
pagar uma indenização por prejuízos causados 
pela destruição de colméias, no valor de US$ 3,5 
mil. 

O urso continua à solta em algum lugar da 
Macedônia. 
 
O que é um apicultor? 
 

(A) Homem irritado. 
(B) Criador de abelhas 
(C) Morador de Macedônia 
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(D) Caçador de urso 
 
 
7-Leia o texto abaixo e responda. 
 

A PIPA PEPITA 
 

Zezito era o dono de Pepita, uma pipa verde 
e rosa, de carinha graciosa.  

Zezito preparou Pepita para concorrer no 
grande campeonato de pipas. Fitas coloridas 
saíam de suas pontas. 

O dia amanheceu. O Sol estava forte e o 
céu azul. De toda parte chegava gente grande, 
gente pequena, com suas pipas de todos os 
jeitos. Tinha pipa-estrela, pipa-bicho, pipas de 
todos os jeitos.  

Um apito deu o sinal e as pipas voaram no 
céu. Ele ficou colorido, como um dia de carnaval. 

Pepita foi subindo... 
Passou por várias nuvens e deixou as 

outras pipas para trás. Lá no alto, Pepita gritou: 
— Até um dia, Zezito! Vou fazer um grande 

vôo. 
Se você olhar para o céu nas noites 

estreladas, verá Pepita, com seus cabelos de fita. 
 

GOES, Lúcia Pimentel. A pipa Pepita. São Paulo: Scipione, 1988. 

 
No final dessa história, Zezito 
 

A) ficou olhando as pipas no céu. 
B) ganhou o campeonato. 
C) perdeu sua colorida pipa. 
D) preparou a pipa para o campeonato. 

 
8-Leia o texto abaixo. 

 

 

 
A fala do personagem no segundo quadrinho 
indica que ele quer:  
 

A) ficar meditando sobre seu trabalho.  
B) ganhar tempo até começar a trabalhar.  
C) saborear o almoço que lhe foi servido.  
D) trabalhar depois do almoço. 

 
9-Leia o texto abaixo e responda à questão.  
 

O FEITIÇO DO SAPO 
Eva Furmari 

 

Todo lugar sempre tem um doido. Piririca 
da Serra tem Zóio. Ele é um sujeito cheio de 
idéias, fica horas falando e anda pra cima e pra 
baixo, numa bicicleta pra lá de doida, que só falta 
voar. O povo da cidade conta mais de mil casos 
de Zóio, e acha que tudo acontece, coitado, por 
causa da sua sincera mania de fazer “boas 
ações”. Outro dia, Zóio estava passando em 
frente à casa de Carmela, quando a ouviu cantar 
uma bela e triste canção. Zóio parou e pensou: 
que pena, uma moça tão bonita, de voz tão doce, 
ficar assim triste e sem apetite de tanto esperar 
um príncipe encantado. Isto não era justo. Achou 
que poderia ajudar Carmela a realizar seu sonho 
e tinha certeza de que justamente ele era a 
pessoa certa para isso. Zóio se pós a imaginar 
como iria achar um príncipe para Carmela. 
Pensou muito par encontrar uma solução e 
finalmente teve uma grande idéia de jerico: foi até 
a beira do rio, pegou um sapo verde e colocou-o 
numa caixa bem na porta da cada dela.  

 
FURNARI, Eva. O feitiço do sapo. São Paulo: Editora Ática, 2006, p. 

4 e 5. Fragmento 

 
A intenção de Zóio ao colocar um sapo na porta 
da casa de Carmela foi 
 

A) ajudá-la a encontrar um príncipe encantado. 
B) ajudá-la a cantar com voz mais doce ainda. 
C) encontrar alguém para cuidar do sapo que 
vivia no frio.  
D) fazer uma surpresa, dando-lhe um sapo de 
presente.  

 
10-Leia o texto abaixo. 
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MATAM OU ENGORDAM? 

 

Tem uma coisa que os adultos dizem que eu 
tenho certeza de que aborrece as crianças: “Vá 
lavar as mãos antes de comer! Ela está cheia de 
micróbios. Não coma esse troço que caiu no 
chão! Lave logo o machucado, senão os 
micróbios tomam conta!” Daí a criança vai logo 
pensando: “Coisa chata essa de micróbio!” E eles 
vão ficando com essa fama de monstrinhos, 
sempre prontos a atacar em caso de desleixo. 

Mas sem micróbios e bactérias também não 
dá para viver, porque há um montão deles que 
são essenciais para manter vida em nosso 
planeta. Quando a gente vai lavar as mãos antes 
de comer fica até meio desapontado, pois não vê 
micróbio nenhum. E acha aquilo um exagero. É 
que os micróbios são microscópicos.  

Os micróbios - não há como negar - são 
responsáveis por uma série de aborrecimentos: 
gripe, sarampo, tifo, malária, febre amarela, 
paralisia infantil e um bocado de coisas mais. Mas 
também há inúmeros micróbios benéficos, que 
decompõem o corpo morto das plantas e animais, 
transformando suas moléculas complexas em 
moléculas pequenas, aproveitáveis na nutrição 
das plantas. 

O vilão de nossa história, portanto, não é 
totalmente malvado. Se ele desaparecesse, nós 
também acabaríamos junto com ele. 

 
Adaptado: CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS. Rio de Janeiro: 

SBPC, ano 6. n.30, p.20-23. 
 

Leia o trecho retirado do texto: 
 
No trecho:  “.. Mas também há inúmeros 
micróbios benéficos, que decompõem o corpo 
morto das plantas e animais...”  a palavra grifada 
significa: 
 

A) que fazem mal 
B) que causam aborrecimentos. 
C) que fazem bem. 
D) Que provocam doenças. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARQUE O CARTÃO RESPOSTA 
 

 


