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

D1 – LOCALIZAR INFORMAÇÕES EXPLICITAS EM UM TEXTO. 
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Aluno(a):________________________________ 

 
1- Leia o texto abaixo. 
 

BARQUINHA CARREGADINHA 
 

O alfabeto é o principal elemento dessa 
brincadeira, difundida em todo o país. Era muito 
popular e de uso generalizado tanto entre 
crianças como entre rapazes e moças. 

Os participantes dispõem-se à vontade e um 
deles inicia a brincadeira citando uma palavra que 
comece pela letra A, que constitui o primeiro 
arremesso. 

– Lá vai a barquinha carregadinha de... 
aneis! Assim dizendo, joga para outro a 
barquinha, que pode ser qualquer objeto: uma 
almofada, um papel amassado, uma bola etc. 
Quem a recebe responde imediatamente, 
atirando-a na direção de outra pessoa, citando 
agora uma palavra que comece por B: 

– Lá vai a barquinha carregadinha de... 
batatas! 

Assim, sucessivamente, a barquinha vai 
sendo arremessada, sempre ―carregadinha‖ de 
uma palavra que comece pela letra imediata, na 
ordem alfabética. 

Quem erra paga prenda, e a cada erro o 
brinquedo recomeça. 

 
Fonte: RODRIGUES, Ana Augusta. Barquinha Carregadinha. In: 
______. Rodas, brincadeiras e costumes. Brasília, DF: Plurarte, 

1984. 

 
Para se brincar de ―Barquinha carregadinha‖ é 
necessário 
 

(A) uma batata para ser escondida. 
(B) um anel para passar de mão em mão. 
(C) um barco de papel para carregar os objetos. 
(D) um objeto qualquer para ser arremessado 

pelos jogadores. 
 
2- Leia o texto abaixo. 
 

Caros amigos da Vila Esperança, 
Dou um prêmio para quem adivinhar onde 

estou! Não vale olhar o endereço do remetente! 
Acreditem ou não, estou em Coari, no Amazonas, 
terra do meu amigo Marcílio, o quitandeiro. [...] 

O irmão do Marcílio quase caiu para trás 
quando me viu. Ele nunca poderia imaginar que eu 
era o carteiro que entregava todas as suas cartas ao 
irmão. 

Depois de Coari, vou para Souza, na Paraíba, 
conhecer o tio do Zuca e as pegadas dos 
dinossauros; de lá, vou pra Blumenau, terra do 
Hanz... [...] 

Um grande abraço do viajante de sempre, 
Pedro. 

 
MOREIRA, J. R.; RODRI GUES, J. Brasília. O carregador de 

notícias. Ministério das Cidades, Denatran, 2008.  
 

Em que lugar o autor estava, quando escreveu a 
carta? 
 

A) No Amazonas. 
B) Na Paraíba. 
C) Em Blumenau. 
D) Em Souza. 

 
3- Leia o texto abaixo. 
 

BALÕES E DIRIGÍVEIS 
 

Em 1670, o padre italiano Francisco Lana 
idealizou o projeto de um ―veleiro aéreo‖, que não 
chegou a ser construído. Mas, em 5 de agosto de 
1709, em Lisboa, o padre brasileiro Bartolomeu 
de Gusmão realizava sua primeira tentativa de 
fazer voar um balão. 

Após algumas experiências malogradas, ele 
conseguiu fazer seu aeróstato elevar-se no ar. (A 
palavra aeróstato vem do grego era = ar e statós 
= parado, suspenso: ou seja, ―suspenso no ar‖.) 

Já em 1782, Joseph Montgolfier, um francês 
fabricante de papel, descansava diante da lareira 
de sua casa, vendo como subiam a fumaça e o ar 
quente. Ele teve um estalo na cabeça e fez um 
balão de papel de seda, levando sua abertura 
pouco acima das chamas. 

Logo o balão se inflou de ar quente e... 
subiu até o teto. 

 
Biblioteca do escoteiro-mirim, São Paulo: Nova Cultural, 1985, p. 40.  

 
Segundo esse texto, Joseph Montgolfier fez um 
 

A) aeróstato. 
B) balão. 
C) dirigível. 
D) veleiro. 

 
4-Leia o texto abaixo: 
 

QUEM INVENTOU A BÚSSOLA?
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Foram os chineses, há mais de mil anos. No 
começo, ela tinha o formato de uma colher e 
apontava sempre para o sul, por isso era 
chamada de a colher-que-aponta-o-sul. Hoje, 
esse instrumento possui uma agulha que aponta 
sempre para o norte. 

 
Revista Recreio, Ed. Abril, ano 2. 7 jun. 2001. 

 
De acordo com o texto, as primeiras bússolas 
apontavam sempre para o 
 

A) sul. 
B) leste. 
C) norte. 
D) oeste. 

 
5-Leia o texto abaixo: 
 

UM CARDÁPIO VARIADO 
 

Os besouros estão em toda parte do 
planeta. Para eles, a natureza é uma fonte 
inesgotável de alimentos. Veja só: O serra pau 
tem esse nome porque se alimenta de madeira. 
Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua 
preferência por excrementos, enquanto outra tem 
hábitos mais ―refinados‖, pois só come pétalas de 
flores. 

O bicudo e a broca são terríveis para a 
lavoura do algodão; o bicudo come a flor antes 
dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, 
enfraquecendo a planta. 

A joaninha, que também é um besouro, 
ajuda a combater as pragas das plantações. 

Ela chega a comer cerca de 20 pulgões por 
dia. 

Há também besouros que adoram uma 
biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e 
sim para devorar os livros. Nesse caso, são as 
suas larvas que perfuram as capas dos livros, 
causando o maior estrago. 

 
Fonte: Adaptado de Globo Ciência: Ano 2, nº. 20. 

 
O besouro que prejudica a agricultura é o: 
 

A) Serra pau. 
B) Bicudo. 
C) Joaninha. 
D) Rola-bosta. 

 
6-Leia o texto abaixo e responda. 
 

ZIRALDO 

 

Ziraldo Alves Pinto nasceu no dia 24 de 
outubro de 1932, em Caratinga, Minas Gerais. 
Começou sua carreira nos anos 50 em jornais e 
revistas de expressão, como Jornal do Brasil, O 
Cruzeiro, Folha de Minas, etc. Além de pintor, é 
cartazista, jornalista, teatrólogo, chargista, 
caricaturista e escritor. 

A fama começou a vir nos anos 60, com o 
lançamento da primeira revista em quadrinhos 
brasileira feita por um só autor: A Turma do 
Pererê. Em 1969, Ziraldo publicou o seu primeiro 
livro infantil, FLICTS, que conquistou fãs em todo 
o mundo. A partir de 1979, concentrou-se na 
produção de livros para crianças e, em 1980, 
lançou O Menino Maluquinho, um dos maiores 
fenômenos editoriais no Brasil de todos os 
tempos. 

Os trabalhos de Ziraldo já foram traduzidos 
para diversos idiomas, como inglês, espanhol, 
alemão, francês, italiano e basco, e representam 
o talento e o humor brasileiros no mundo. Estão 
até expostos em museu! 

 
Disponível em: <http://www.ziraldo.com.br/. Acesso em 20/09/08. 

Fragmento. 

 
Ziraldo começou a ficar famoso, quando 
 

A) começou a escrever para jornais e revistas. 
B) lançou a revista da Turma do Pererê. 
C) lançou o seu livro O Menino Maluquinho. 
D) publicou o seu livro infantil FLICTS. 

 
7-Leia o texto abaixo: 
 

CATERETÊ OU CATIRA 
 

O Cateretê é uma dança conhecida nas 
regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. 

A dança rural Cateretê é de origem 
indígena, com algumas características africanas. 
Em geral, é dançada apenas por homens 
organizados em duas fileiras, uma de frente para 
a outra. Atualmente, há grupos exclusivos de 
mulheres que dançam o Cateretê ou Catira. 
Seguindo as melodias cantadas pelos violeiros, 
os dançarinos dançam batendo palmas e 
sapateando. 

Oficina do folclore. Rideel. Vol.5, p. 93.  

 
O Cateretê é o nome de uma 
 

A) dança de origem indígena. 
B) melodia africana. 
C) região brasileira. 
D) reunião de homens. 

 
8-Leia o texto abaixo: 
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SINOPSE DO FILME XUXA E O MISTÉRIO DE 
FEIURINHA 

 
O que acontece depois do ―felizes para 

sempre‖? Este outro lado dos contos de fadas virá 
ao mundo real quando uma princesa encantada 
desaparece misteriosamente. 

Ao perceberem que Feiurinha sumiu, todas 
as princesas encantadas, como Rapunzel, Bela-
Fera, Branca de Neve, Bela Adormecida e 
Cinderela ficam preocupadas e com medo de que 
isso também possa acontecer com elas, 
especialmente porque nenhuma se lembra da 
história de Feiurinha! 

Disposta a descobrir o paradeiro da 
princesinha, Cindy (como Cinderela é 
carinhosamente chamada) coloca todos para 
trabalhar, em busca de uma pista qualquer. 
Assim, ela acaba indo procurar ajuda nas mentes 
inventivas do mundo real onde encontra Pedro, 
um escritor com bloqueio criativo, e seus 
sobrinhos João e Maria. 

Mas, apesar dos esforços deles, que criam 
uma rede na internet com crianças do mundo 
todo, ninguém sabe do paradeiro de Feiurinha. E 
agora, como eles farão para resgatar a princesa 
desaparecida se ninguém a conhece? 

Disponível em: <http://www.xuxaemomisteriodefeiurinha.com.br>  

 
Nesse texto, a princesa encantada que coloca 
todos para trabalhar é 
 

A) Bela Adormecida. 
B) Cinderela. 
C) Feiurinha. 
D) Rapunzel. 

 
9-Leia o texto abaixo: 
 

PAIXÃO NACIONAL 
 

O futebol é sem dúvida alguma o esporte 
mais popular do planeta. Não há nenhum outro 
esporte que esteja tão divulgado e que seja 
praticado da mesma maneira ao redor do mundo. 
O futebol é praticado em todos os países, nos 
cinco continentes do globo.  

No Brasil, os registros oficiais mostram que 
o futebol começou a ser praticado em 1894, no 
estado de São Paulo, trazido por Charles Miller, 
que, ao retornar da Inglaterra, onde fora estudar, 
trouxe as primeiras bolas, uniformes e chuteiras. 
Em poucos anos, nasceu entre o povo brasileiro a 
paixão pela bola e a difusão do futebol ocorreu de 
forma ampla. 

Inicialmente, esse esporte só era praticado 
por pessoas de classes mais abastadas, mas a 

popularização rápida do futebol em várias regiões 
do país fez com que esse esporte começasse a 
ser praticado pelas camadas mais pobres da 
população. Assim, o futebol começou a ser 
jogado de forma aberta e espontânea em todas 
as localidades do Brasil. 

Disponível em: <http://recantodasletras.uol.com.br>. Acesso em: 12 
mai. 2010.  

 
O título desse texto ―Paixão Nacional‖ está 
relacionado com 
 

A) esportes. 
B) futebol. 
C) estudo. 
D) viagens. 

 
10-Leia o texto abaixo: 
 

O GALO CANTOR 
 

Era uma vez, um galo conhecido por sua 
arrogância. Costumava demonstrar força ao raiar do 
sol, quando cantava bem alto, de modo a superar, 
no timbre e no tempo, o canto dos companheiros. 
Erguia a crista, estufava o peito e permanecia assim 
por horas. As galinhas olhavam compreensivas, 
apesar de um tanto entediadas com a repetição 
diária do presunçoso rito. 

Certo dia, chovia muito. O galo estufou o peito, 
ergueu a crista e cantou como sempre. Os outros 
galos se calaram. 

Não demorou, e a garganta do arrogante 
cantor se inflamou gravemente. Ele encolheu, ficou 
muito gripado e, afinal, teve uma forte pneumonia 
que emudeceu suas cordas vocais. Não pôde mais 
cantar. 

Um gambá, que sempre passava por ali, 
comentou: 

— Era só voz o grande galo? Nada aprendeu 
nesse tempo de domínio? 

As galinhas se calaram. 
Moral da História: A arrogância é amiga da 
estupidez. 

 
ANDRADE, Rachel Gazolla de. Fábulas nuas e cruas. São Paulo: 

Parábola Editorial, 2005. p. 11.  

 
De acordo com esse texto, o galo ficou conhecido 
por sua 
 

A) arrogância. 
B) compreensão. 
C) crista. 
D) força. 
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MARQUE O CARTÃO RESPOSTA 
 

 
 
 
 

 


