
SIMULADO DE LP PROVA BRASIL – 5º ANO 
PROCEDIMENTOS DE LEITURA 

D6 – IDENTIFICAR UM TEMA DE UM TEXTO.  

 
 

1  

Aluno(a):________________________________ 

 
1.Leia o texto abaixo. 

 

A BONECA GUILHERMINA 
 

Esta é a minha boneca, a Guilhermina. Ela é 
uma boneca muito bonita, que faz xixi e cocô. Ela 
é muito boazinha também. Faz tudo o que eu 
mando. Na hora de dormir, reclama um pouco. 
Mas depois que pega no sono, dorme a noite 
inteira! Às vezes ela acorda no meio da noite e diz 
que está com sede. Daí eu dou água para ela. 
Daí ela faz xixi e eu troco a fralda dela. Então eu 
ponho a Guilhermina dentro do armário, de 
castigo. Mas quando ela chora, eu não agüento. 
Eu vou até lá e pego a minha boneca no colo. A 
Guilhermina é a boneca mais bonita da rua. 

 
MUILAERT, A. A boneca Guilhermina. In: __ As reportagensde 
Penélope. São Paulo: Companhia das  Letrinhas, 1997. p. 17. 

Coleção Castelo Rá-Tim-Bum – vol. 8. 

 

O texto trata, PRINCIPALMENTE, 
 

(A) das aventuras de uma menina. 
(B) das brincadeiras de uma boneca. 
(C) de uma boneca muito especial. 
(D) do dia-a-dia de uma menina. 

 
2. Leia o texto abaixo. 

 

A ideia central do texto é: 
 
(A) a chuva na floresta.  
(B) a importância do Sol.  
(C) a vida na floresta.  
(D) o movimento das águas. 

 
3. Leia o texto abaixo. 
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O assunto do texto é como: 
 

(A) as pessoas resolvem seus problemas.  
(B) as pessoas tiram carteira de identidade.  
(C) o condomínio de um prédio é formado.  
(D) o Frankenstein ganhou um sobrenome.  
 
4.Leia o texto abaixo. 

 

 
 

O texto trata de uma menina que: 
 

(A) brincava de amarelinha. 
(B) gostava de festas. 
(C) subia e descia escadas. 
(D) tinha medo de tudo. 

 
5. Leia o texto abaixo responda: 
 

MATA ATLÂNTICA 
 

A floresta densa e úmida que você vê, 
quando vai a muitas de suas praias preferidas é a 
Mata Atlântica. 

Quando o Brasil foi descoberto, ela 
margeava todo o litoral, desde o Nordeste até o 
Sul do país. 

Hoje, restam apenas 7% da vegetação, 
abrigo de mais de 20 mil espécies de plantas, 261 
espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 192 de 
répteis e 1 020 de pássaros. Boa parte dessas 
espécies só existe na Mata Atlântica. 

 
Nova Escola. mar. 2009.  

 
Qual é o assunto desse texto? 
 

A) A constituição da Mata Atlântica. 
B) A extensão do litoral brasileiro. 
C) O desaparecimento da floresta. 
D) O descobrimento do Brasil. 

 
6. Leia o texto abaixo. 
 

O GALO E A PEDRA PRECIOSA 
Esopo 

 
Um Galo, que procurava no terreiro, 

alimento para ele e suas galinhas, acaba por 
encontrar uma pedra preciosa de grande beleza e 
valor. Mas, depois de observá-la por um instante, 
comenta desolado: 

— Se ao invés de mim, teu dono tivesse te 
encontrado, ele decerto não iria se conter diante 
de tamanha alegria, e é quase certo que iria te 
colocar em lugar digno de adoração. No entanto, 
eu te achei e de nada me serves. Antes disso, 
preferia ter encontrado um simples grão de milho, 
a que todas as jóias do Mundo! 
 

Moral da História: A necessidade de cada um é 
o que determina o real valor das coisas.  

 
www.sitededicas.com.br 

 

O tema desse texto é: 
 

(A) a beleza e o valor da pedra preciosa 
(B) a relação entre valor e necessidade 
(C) o alimento preferido de galos e galinhas 
(D) o encontro do galo com a pedra. 

 
7. Leia o texto abaixo. 
 

QUAL A DIFERENÇA ENTRE A ONÇA, O 
TIGRE E O LEOPARDO? 

 
Os três são felinos, carnívoros e ótimos 

caçadores. Eles possuem presas grandes e 
garras que se escondem embaixo da pele. Mas 
são espécies diferentes. A onça vive nas 
Américas, tem o pêlo cheio de manchas com uma 
pinta preta no meio. Já o leopardo vive na Ásia e 
na África e também tem manchas, mas sem a 

http://www.sitededicas.com.br/


 

3  

pinta preta no meio. O tigre habita na Ásia e não 
tem manchas, mas listras. O curioso é que o 
desenho das manchas ou listras é diferente de 
um animal para outro, como nossas impressões 
digitais. Assim, não existem dois tigres, onças ou 
leopardos iguais. 
 

Revista Recreio, nº252, 2005 

 
Esse texto trata: 
 

(A) dos hábitos dos felinos. 
(B) das diferenças e semelhanças entre as 
moradias dos animais. 
(C) das diferenças e semelhanças entre o tigre, 
a onça e o leopardo. 
(D) dos hábitos dos carnívoros. 

 
8. Leia o texto abaixo e responda. 
 

ELEVADOR CAI DO 4º ANDAR E FERE 8 EM 
SÃO CARLOS – SP 

 
Um elevador despencou ontem do 4º. Andar 

de um edifício em São Carlos, no interior paulista, 
com 11 pessoas dentro. O Corpo de Bombeiros 
socorreu dez vítimas do acidente, sendo que 
cinco foram levadas à Santa Casa da cidade, mas 
apenas com ferimentos leves. Outras três 
pessoas tiveram escoriações. ― ―O elevador, que 
tinha saído do 7º. andar, tem capacidade para 
seis pessoas, cinco a menos que a lotação no 
momento do acidente.‖  

Funcionários da Polícia Científica do 
município fizeram hoje a vistoria do elevador do 
Edifício Ana Paula, no bairro Vila Nery. Moradores 
já reclamavam a substituição do antigo elevador e 
pagaram nos últimos meses uma taxa de 
condomínio para que fosse feita a troca. A Polícia 
Científica investiga se a causa do acidente foi 
mesmo o excesso de pessoas.  

 
Agência Estado. Disponível em: 
http://www.globo.com> (P050017A9_SUP) 

 

Qual é o assunto desse texto?  
 

A) Uma briga no elevador.  
B) Uma morte dentro do elevador.  
C) Um acidente com um elevador.  
D) Um incêndio no elevador. 

 
9.Leia o texto para responder a questão abaixo: 
 

ASA BRANCA 
 

Quando olhei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 

Eu perguntei a Deus do céu 
Por que tamanha judiação.  
 
Que brasileiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 
Por falta d’água, perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão.  
 
Inté mesmo a asa branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse: adeus, Rosinha 
Guarda contigo meu coração.  
 
Hoje longe, muitas léguas 
Numa triste solidão 
Espero a chuva cair de novo 
Pra mim voltar, ah! Pro meu sertão.  
 
Quando o verde dos teus olhos 
Se espalhar na plantação 
Eu te asseguro, não chove não, viu 
Que eu voltarei, viu, meu coração.  

 
Luis Gonzaga e Humberto Teixeira. Luiz Gonzaga. 

 Vinil/CD, BMG. Brasil, 2001 

 
Qual é o tema do texto? 
 

(A) A solidão dos sertanejos 
(B) a fauna sertaneja 
(C) A seca do sertão. 
(D) A vegetação do sertão. 

 
10.Leia o texto abaixo e responda à questão.  
 

CACHORROS 
 

Os zoólogos acreditam que o cachorro se 
originou de uma espécie de lobo que vivia na 
Ásia. Depois os cães se juntaram aos seres 
humanos e se espalharam por quase todo o 
mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil 
anos, no tempo em que as pessoas precisavam 
caçar para se alimentar. Os cachorros 
perceberam que, se não atacassem os humanos, 
podiam ficar perto deles e comer a comida que 
sobrava. Já os homens descobriram que os 
cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de 
rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem 
ótimos companheiros. Um colaborava com o outro 
e a parceria deu certo.  

www.recreionline.com.br 

 
O assunto tratado nesse texto é a 
 

A) relação entre homens e cães. 
B) profissão de zoológico 

http://www.recreionline.com.br/
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C) amizade entre os animais. 
D) alimentação dos cães.  

 
 
MARQUE O CARTÃO RESPOSTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


