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PROCEDIMENTOS DE LEITURA 

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

 
1-Leia o texto abaixo. 

 
QUEM TEM MEDO DE VAMPIRO? 

 
As lendas sobre monstros que chupam 

sangue existem há milhares de anos, nos mais 
diferentes países. Além de assustar crianças, 
essas histórias já deixaram muitos adultos de 
cabelos em pé. Se você também tem medo de 
encontrar um vampiro, pode relaxar: eles não 
existem de verdade e servem apenas para a 
gente se divertir com filmes, novelas e livros 

sobre o assunto.  
 

Revista Menina Mania. Ano 4, nº8, setembro, 2003. p.3.  

 
De acordo com esse texto, os vampiros: 
 
A) existem há pouco tempo.  
B) nunca assustaram os adultos.  
C) são histórias criadas por adultos.  
D) nem sempre assustam crianças. 
 
2-Leia o texto abaixo: 
 

A ONÇA DOENTE 
 

A onça caiu da árvore e por muitos dias 
esteve de cama seriamente enferma. E como não 
pudesse caçar, padecia de fome das negras. 

Em tais apuros imaginou um plano. 
– Comadre irara – disse ela – corra o mundo 

e diga à bicharia que estou à morte e exijo que 
venham visitar-me. 

A irara partiu, deu o recado e os animais, 
um a um, principiaram a visitar a onça. 

Vem o veado, vem a capivara, vem a cutia, 
vem o porco-do-mato. 

Veio também o jabuti. 
Mas o finório jabuti, antes de penetrar na 

toca, teve a lembrança de olhar para o chão. 
Viu na poeira só rastos entrantes, não viu 

nenhum rasto sainte. E desconfiou: 
– Hum!... Parece que nesta casa quem entra 

não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa 
querida onça doente, é ir rezar por ela... 

E foi o único que se salvou. 
 

LOBATO, Monteiro. Fábulas. São Paulo: ed. Brasiliense, 1998.  
 

Nesse texto, a verdadeira intenção da onça era 

 
A) encontrar os amigos. 
B) pedir ajuda aos animais. 
C) alimentar-se dos animais que iam visitá-la. 
D) almoçar com os animais que iam visitá-la. 

 
3-Leia o texto abaixo: 
 

FRAGOTINHO 
 

Fragotinho era um passarinho que adorava 
fazer ninhos. Mas só cantava em uma época do 
ano: na primavera, quando começava a construir 
o ninho, palha por palha, bico por bico, pena por 
pena. Fragotinho pulava de galho em galho, de 
folha em folha e ainda cantava: ―Fra-fra-fra-
gotinho, vai-vai-vai casar!‖ (...) 

Sim, Fragotinho era um pássaro gago, mas 
isso nunca o atrapalhou. Era o contrário: todos 
adoravam seu canto diferente, pois ele tinha uma 
voz suave, doce e apaixonada. 

Com ela, anunciava as flores, o amor, os 
ovos, os fi lhotinhos, mais passarinhos. 
Fragotinho cantava uma só vez por ano. Mas 
valia a pena. 

E foi assim, trabalhando, voando e 
cantando, que Fragotinho passou várias 
primaveras na rotina canto–ninho–passarinho. Até 
aquele fatídico dia em que, alegre como sempre, 
ele começou de novo a cantar: ―Fra-fra-go-tinho 
va-va-va-vai casar.‖  

Um gato que passeava no alto de uma 
árvore achou aquele canto muito interessante e 
resolveu chegar mais perto. Compenetrado como 
sempre, Fragotinho nem olhou e continuou a 
cantar: ―Fra-fra-go... epa! U-um ga-gaaaaa!‖ 

Nunca mais se ouviu o canto gago de  
 

Fragotinho, o pássaro que adorava fazer ninho. 
FRATE, Dilea. Fábulas tortas. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 

2007, p.28. 

 
O trecho ―Nunca mais se ouviu o canto gago de 
Fragotinho‖ revela que o 
 

A) gato comeu o pássaro. 
B) gato gostou da música. 
C) pássaro conseguiu escapar. 
D) pássaro se escondeu no ninho. 

 
4-Leia o texto abaixo e responda. 
 

O CÃO E A CARNE
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Um cão vinha caminhando com um pedaço 
de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, 
viu sua própria imagem na água. 

Pensando que havia na água um novo 
pedaço de carne, soltou o que carregava para 
apanhar o outro. 

O pedaço de carne caiu na água e se foi, 
assim como a sua imagem.  

E o cão, que queria os dois, ficou sem 
nenhum. 

LA FONTAINE. Disponível em: 
<http://webcache.googleusercontent.com/ 

search?hl=ptR&q=cache:>. Acesso em: 10 mar. 2011.  

 
Qual é a moral dessa história? 
 

A) Cão que ladra não morde. 
B) Nada como um dia após o outro. 
C) Nunca deixe o certo pelo duvidoso. 
D) Quem ri por último ri melhor. 

 
5- Leia o texto abaixo e responda.  
 

O LADRÃO E O CÃO DE CASA 
 

Querendo um ladrão entrar em uma casa de 
noite para roubar, achou à porta um cão, que com 
latidos a impedia. O cauteloso ladrão, para 
acalmá-lo, lhe lançou um pedaço de pão. Mas o 
cão disse: — Bem entendo que me dás este pão 
para que cale, e te deixe roubar a casa, não por 
amor que me tenhas: porém já que o dono da 
casa me sustenta toda a vida. Não deixarei de 
latir, se não for embora, até que ele acorde, e te 
venha surrar. Não quero que este bocado de pão 
que me custe morrer de fome toda a minha vida.  
 

Moral: sempre terá amanhã, aquele que valoriza 
o que tem hoje.  
 
A conclusão do cachorro se deu porque,  
 

A) o dono não cuida dele. 
B) o dono cuida bem dele. 
C) o dono não quer cuidar mais dele. 
D) o ladrão quer cuidar totalmente dele.  

 
6-Leia o texto abaixo e responda. 
 

 

 
 
Mafalda considera que a paz está na caixinha 
porque 
 

A) precisa ser carregada. 
B) cabe na caixinha.  
C) é delicada.  
D) está escondida.  

 
7- Leia o texto abaixo. 
 

COZINHEIRA DE MÃO-CHEIA 
 

Minha irmã passou no vestibular aos 17 
anos e teve de se mudar para outra cidade. Foi 
sua primeira experiência de morar sozinha. 
Alugou um apartamento e dividiu-o com uma 
amiga da mesma idade que também tinha 
acabado de entrar para a faculdade. Muito 
dependente de minha mãe, eram constantes os 
telefonemas para perguntar as coisas mais 
diversas. Em uma dessas ligações, minha mãe 
voltou dando gargalhadas: minha irmã queria 
saber como se preparava um chá de farinha. 

– Chá de farinha? Perguntou espantada 
minha mãe. – Não se pode fazer chá com farinha! 

– Como não? Estamos com uma receita de 
panquecas que diz: ―Cinco colheres de chá de 
farinha.‖ 

 
Gustavo Fernandes Emílio – Botucatu, SP 

Seleções Reader’s Digest. São Paulo: Abril, abr. 2009. p. 59. 

 
Pode-se compreender, nesse texto, que a moça 
 

A) não era experiente. 
B) não era criativa. 
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C) parecia arrogante. 
D) parecia aplicada. 

 
8- Leia o texto abaixo. 
 

 
Saúde. Abril, nov. 2007. 

 
De acordo com esse texto, qual é a solução que 
está nas mãos das pessoas? 
 

A) A fabricação de sacos plásticos. 
B) A preservação do planeta. 
C) O consumo de produtos. 
D) O cuidado com o sapo-dourado. 

 
9- Leia o texto abaixo. 
 

BOCA-DE-LOBO E OS MIL PORQUINHOS 
 

Esta é uma história de lobo. Ou melhor: de 
boca-de-lobo. Mas não é aquela boca enorme, 
que engoliu a vovozinha. A nossa boca-de-lobo é, 
na verdade, bem boazinha. Ela mora na cidade, 
encostada na calçada. E a única coisa que 
engole, é água da enxurrada. 

O problema é que aqui, onde mora a boca-
de-lobo, moram também mil porquinhos que 
jogam lixo no chão. Os porquinhos jogam lata, 
garrafa, papel e jornal. E a pobre boca-de-lobo, 

que já tem que engolir tanta água, engole também 
esse lixo e começa a passar mal. 

Então, quando a chuva aumenta e cai, cai 
sem parar, a boca-de-lobo, aqui embaixo, já 
começa a reclamar: ―Alto lá! Eu não quero mais 
nada, nem mesmo um golinho d’água. Os 
porquinhos me deram lixo, agora eu estou lotada.‖ 

E com boca-de-lobo fechada, a água não 
tem para onde ir, vai entrando pelas casas e 
começa a destruir. Pra história não terminar com 
todo mundo nadando, o jeito é contar pros 
porquinhos que cidade não é chiqueiro. Lugar de 
lixo é na lixeira, não é entupindo bueiro. Porque 
água na rua, minha gente, acaba virando 
enchente! 

 
Boca-de-lobo e os mil porquinhos na história da enchente. Encarte 

da SLU-PBH 

 
Quem são os mil porquinhos dessa história? 
 

A) As pessoas que jogam lixo no chão. 
B) As pessoas que vivem em chiqueiros. 
C) Personagens que engolem vovozinhas. 
D) Personagens que têm boca enorme. 

 
10- Leia o texto abaixo. 
 

Decidiu fugir de casa. No dia seguinte foi 
encontrado seco no carpete da sala. No aquário, 
ninguém parecia dar pela sua falta. 

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

Quem fugiu de casa? 
 

A) A filha. 
B) A gata. 
C) O filho. 
D) O peixe. 
 
MARQUE O CARTÃO RESPOSTA 

 

 


