
SIMULADO DE LP PROVA BRASIL – 5º ANO 

PROCEDIMENTOS DE LEITURA 

D5 – INTERPRETAR TEXTO COM AUXÍLIO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO  

(PROPAGANDAS, QUADRINHOS, FOTOS, ETC.  
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Aluno(a):________________________________ 
 
1.Leia o texto abaixo. 
 

 

 
 

Na tabela da Copa do Mundo 2010, o país do 
grupo G que tem mais vitórias é 
 

(A) Brasil. 
(B) Portugal. 
(C) Costa do Marfim. 
(D) Coréia do Norte. 

 
2. Leia o texto abaixo. 

 

O texto é: 
 

(A) um bilhete.          
(B) uma capa de revista 
(C) um convite. 
(D) um panfleto. 

 
3.Leia o texto abaixo. 

 
http://www.google.com.br 

 

A figura acima sinaliza que é necessário 
 

(A) fugir dos mosquitos. 
(B) aniquilar todos os insetos. 
(C) combater o mosquito da dengue. 
(D) desrespeitar as placas de trânsito. 

 
4.Leia o texto abaixo. 
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A menina do texto acima: 
 
(A) chora de tristeza ao verificar que está 

trocando dentes. 
(B) está trocando seus dentes de leite e não 

gosta disso. 
(C) reclama da dor que sente ao trocar os 

dentes. 
(D) usa o espelho para observar a beleza dos 

seus dentes. 
 
5.Leia a propaganda a seguir e responda: 
 

 
 

Com o desconto dado, este produto está. 
 

(A) Mais caro, com aumento de 10% no seu 
valor. 

(B) Mais barato, com desconto no seu valor. 
(c) Mais caro, com aumento de 30% no seu 

valor. 
(D) Não mudou em nada o seu valor. 

 
6.Leia com muita atenção, o anúncio deste 
produto para responder a questão a seguir:  
 

 
 
O que está sendo oferecido gratuitamente é... 
 

(A) 2 pacotes de lasanhas. 
(B) 2 pacotes de pizzas. 
(C) 1 pacote de bolachas. 
(D) 1 pacote de espaguete. 

 
 
7.Leia o texto abaixo. 

 

 

 
Essa história é sobre um menino: 
 

A) triste.  
B) nervoso.  
C) curioso.  
D) brincalhão.  

 
8.Leia o texto abaixo. 
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Turma da Mônica. Historinhas de uma página, n. 5, p. 57.  

 
Nesse texto, a menina se cansou rápido porque 
 

A) pedala a bicicleta sozinha. 
B) as meninas se cansam mais rápido que os 

meninos. 
C) rejeita a ajuda dos garotos. 
D) as bicicletas grandes andam rápido demais. 

 
9. Leia o texto abaixo: 

 
ANGELI. Ozzy. Folha de São Paulo, São Paulo, fev. 1997.  

Caderno Folhinha.  

 
No segundo quadrinho, o que confirma o que a 
menina disse sobre Ozzy é a quantidade de 
 

A) autorretratos. 
B) lixo no chão. 
C) pincéis e tintas. 
D) tinta na parede. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.Leia o texto abaixo e responda. 
 

http://www.hortifruti.com.br/blog/2011/09/mais-um-super-heroi-

para-acabar-com-os-viloes-da-saude 
 
A propaganda defende que o inhame é  
 

(A) bom para a saúde.  

(B) inimigo do homem.  

(C) fácil de plantar.  

(D) gostoso de comer.  
 
 
MARQUE O CARTÃO RESPOSTA 
 

 


