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Aluno(a):________________________________ 
 
1.Leia o texto abaixo. 

 

ROSEANA MURRAY 
 

Roseana Murray nasceu no Rio de Janeiro, 
onde vive até hoje. É casada, tem dois filhos e 
mais de quarenta livros publicados. Roseana 
gosta de animais e de viajar pelo mundo, olhando 
as coisas e as pessoas. Além de escrever 
poemas para gente de todas as idades, ela visita 
feiras de livros e escolas, onde trabalha junto com 
professores e alunos. Suas poesias falam de 
coisas simples como amor, peixes e flores. Em 
seu livro Receitas de Olhar, encontramos 
sugestões poéticas para sermos felizes. 
Recentemente, Roseana fez uma grande 
descoberta, a Internet; ela está adorando 
trabalhar em sua página. 
http://www.docedeletra.com.br/murray,onde 
responde carinhosamente a todos que lhe 
escrevem. 

Fonte: 
http://www.edukbr.com.br/leituraeescrita/setembro02/iautores.asp 

 
Esse texto é 
 

A) uma receita. 
B) uma biografia. 
C) um poema. 
D) um aviso. 

 
2. Leia o texto abaixo. 
 

O DESPERDÍCIO DA ÁGUA 
 

A maioria das pessoas tem o costume de 
desperdiçar água, mas isso tem de mudar, porque 
o consumo de água vem aumentando muito e 
está cada vez mais difícil captar água de boa 
qualidade. Por causa do desperdício, a água tem 
de ser buscada cada vez mais longe, o que 
encarece o processo e consome dinheiro que 
poderia ser investido para proporcionar a todas as 
pessoas condições mais dignas de higiene. 

Soluções inviáveis e caras já foram 
cogitadas, mas estão longe de se tornar 
realidade. São elas: retirar o sal da água do mar, 
transportar geleiras para derretê-las, etc. 

 
Fonte: http://www.tvcultura.com.br/aloescola/ciencias/ 

aguanaboca/index.htm 

A frase que expressa a opinião do autor é: 
 

A) “Por causa do desperdício, a água tem de 
ser buscada cada vez mais longe (...).” 

B) “São elas: retirar o sal da água do mar, 
transportar geleiras para derretê-las, etc.” 

C) “A maioria das pessoas não têm o costume 
de desperdiçar água (...).” 

D) “A maioria das pessoas têm o costume de 
desperdiçar água, mas isso tem de mudar, 
porque o consumo de água vem 
aumentando muito (...).” 

 
3.Leia o texto abaixo. 

 
VOCÊ SABIA QUE IR PARA MARTE SERIA 

UMA TREMENDA FRIA PARA OS 
ASTRONAUTAS? 

 
Viajar para Marte é um desafio. Mas você sabia 
que seria também uma tremenda fria para os 
astronautas que desembarcassem por lá? Isso 
porque faz muito, mas muito frio no planeta 
vermelho. A temperatura média da superfície 
marciana, por exemplo, é de cerca de 63 graus 
abaixo de zero, podendo chegar a 133 graus 
negativos! Só muito de vez em quando é que ela 
sobe e ultrapassa zero grau – mas só na linha do 
Equador. (...) 

 
Revista Ciência Hoje das Crianças Publicado em 09/02/2010 

 
O trecho que caracteriza uma opinião é 
 

(A) “A temperatura média (...) é de cerca de 63 
graus abaixo de zero, ...” 

(B) “Faz muito, mas muito frio no planeta 
vermelho.” 

(C) “(...) podendo chegar a 1333 graus nega 
(D) “Viajar para Marte é um desafio.” 

 
4.Leia o texto abaixo. 

http://www.docedeletra.com.br/murray
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O tema do cartaz acima alerta para os cuidados 
que as pessoas devem ter com os animais quanto 
a sua 
 

(A) identificação. 
(B) alimentação. 
(C) reprodução. 
(D) vacinação. 

 
5.Leia o texto abaixo. 

 
SAPATO É MUITO CHATO, 

 
mas é um fato: 
em pata de pato 
não cabe sapato. 
Não há sapato 
pra pata de gato 
ou pata de rato. 
E eu constato 
que nem no mato 
se encontra sapato 

pra carrapato! 
 

Fonte: CIÇA. Trava-Trela. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

 
A palavra que retrata o tema da poesia é 
 

(A) carrapato. 
(B) sapato. 
(C) gato. 
(D) pato. 

 
6.Leia o texto abaixo 
 
VOCÊ CONHECE ALGUMA FESTA POPULAR? 
 

O Carnaval, é claro! 
Mas você sabe há quanto tempo existem 

festas como o carnaval? 
Os povos das antigas civilizações faziam 

festas para homenagear seus deuses e 
agradeciam à natureza pelo alimento que colhiam 
da terra. 

Essas festas foram transmitidas de pais 
para filhos até os dias de hoje. 

Elas mostram o jeito de ser de cada povo, 
suas tradições e sua cultura. 

No Brasil, as tradições portuguesas uniram-
se à dança indígena e ao batuque africano. 

O Maracatu tem trajes e danças que 
lembram os antigos guerreiros e a festa do divino 
de origem portuguesa, tem danças folclóricas de 
origem africana. 

Danças como a Congada e o Moçambique 
vieram da cultura africana. 

O Cateretê e os Caboclinhos são danças de 
origem indígena. 

Festas como Bumba-meu-Boi narram lendas 
por meio de dança. 

E a Cavalhada narra a história de antigas 
lutas. Parece um teatro ao ar livre, sempre com 
roupas muito coloridas e máscaras curiosas. 

Em dezembro, a folia de reis celebra o 
nascimento do menino Jesus. 

E na virada do ano a rainha do mar, 
Iemanjá, é homenageada nas águas do oceano. 
São muitas as festas populares. Com elas 
aprendemos uma porção de coisas... histórias, 
lendas, comidas típicas, músicas e artesanatos. 

Conhecer as festas populares é conhecer o 
seu próprio povo. 

Abre alas que eu quero passar 
Newton Foot 

 

O tema principal abordado no texto ao lado 
refere-se às 
 

(A) festas de homenagem aos deuses. 
(B) festas populares brasileiras. 
(C) antigas civilizações. 
(D) danças dos antigos guerreiros. 

 
7.Leia o texto abaixo. 

 
 

O assunto da propaganda acima é 
 

(A) a venda de bicicleta. 
(B) a corrida de bicicleta. 
(C) a informação da preservação do ambiente. 
(D) o anúncio do dia mundial sem carro. 
 

8.Leia o texto abaixo. 
 

O MENINO DE BRODÓSQUI 
 

Desde pequeno 
Candido Portinari, o 
Candinho, gostava de 



 

3 

desenhar. Nasceu em Brodósqui, uma pequena 
cidade do interior de São Paulo. Todos 
apreciavam muito seus desenhos: seus 
professores, seus colegas e até o padre da 
cidade. Ainda não tinha 10 anos quando ajudou a 
pintar as estrelinhas do teto da igreja. 

Com 15 anos, pegou o trem e viajou para o 
Rio de Janeiro, para aprender mais sobre pintura 
e desenho. Aos 26 anos, ganhou o Prêmio de 
Viagem da Exposição Geral de Belas Artes e foi 
para a França.  

Durante o tempo que passou lá, não parou 
de pensar no Brasil, na sua cidade e nas histórias 
de sua infância. 

 
O título “O menino de Brodósqui” demonstra que 
o principal assunto do texto é 
 

(A) a morte de Candido Portinari.   
(B) a biografia de Candido Portinari. 
(C) os prêmios recebidos por Candido Portinari. 
(D) os quadros pintados por Candido Portinari. 

 
9.Leia os textos abaixo. 
 
TEXTO I 
 

 

 
TEXTO II 
05/06/2010 12h17 - Atualizado em 05/06/2010 
13h11 – Do RJTV 
 

DOAÇÕES DE SANGUE NO HEMORIO 
CAÍRAM PELA METADE NO FERIADO 

 
Ministério da Saúde decidiu ampliar a faixa etária 

dos doadores de sangue.Veja a lista dos 
hemocentros no estado do Rio de Janeiro. 

 

Durante o feriado prolongado de Corpus 
Christi, o número de doações de sangue caiu pela 
metade no Hemorio. 

Se por um lado diminui o número de 
doadores, por outro aumenta a necessidade nas 
emergências dos hospitais. Para reverter esse 
quadro, o Ministério da Saúde pretende permitir a 
doação de sangue de jovens de 16 e 17 anos 
com a autorização dos pais, e idosos entre 65 e 
68 anos. 
 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/06/doacoes-
de-sangue-no-hemorio-cairam-pela-metade-no-feriado.html 

 

O tema comum nos textos acima é a 
 

(A) divulgação da lista de hemocentros no Rio 
de Janeiro. 

(B) importância da doação de sangue para 
salvar vidas. 

(C) ampliação da faixa etária para doação de 
sangue. 

(D) campanha de prevenção à Leucemia. 

 
10.Leia o texto abaixo. 
 
MICRÓBIOS - AMIGOS OU INIMIGOS? 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. 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/06/doacoes-de-sangue-no-hemorio-cairam-pela-metade-no-feriado.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2010/06/doacoes-de-sangue-no-hemorio-cairam-pela-metade-no-feriado.html
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Adaptado: CIÊNCIA HOJE DAS CRIANÇAS. Rio de Janeiro: 

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

O tema do texto é: 
 

(A) a chatice dos micróbios. 
(B) a falta dos micróbios. 
(C) o papel dos micróbios. 
(D) o desaparecimento dos micróbios. 

 
MARQUE O CARTÃO RESPOSTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


