SIMULADO DE LP PROVA BRASIL – 5º ANO
PROCEDIMENTOS DE LEITURA
D1 – LOCALIZAR INFORMAÇÕES EXPLICITAS EM UM TEXTO.
/natureza/conteudo_144607.shtml>.

Aluno(a):________________________________
1-Leia o texto abaixo.
AMARELINHA
SALTITANDO
DE UM JEITINHO DELICADO
BALANÇANDO
A TRANCINHA
DE CABELO COR DE TRIGO
E SORRISO
ILUMINADO,
A MENINA COM CUIDADO
VAI PULANDO
AMARELINHA
OLHANDO O CHÃO
RABISCADO
PARA NÃO PISAR
NA LINHA

De acordo com esse texto, as ONGs são
A) escolas.
B) grupos de cientistas do governo.
C) organizações não-governamentais.
D) zoológicos.
3-Leia o texto abaixo.

Hardy Guedes Alcoforado Filho. Linhas e Entrelinhas.Ed.Positivo.

De acordo com o texto, a menina está
A) colhendo trigo.
B) fazendo trancinha.
C) pulando amarelinha.
D) rabiscando o chão.
2-Leia o texto abaixo.
TURMA DO BEM
Tem gente que trabalha para preservar a
natureza, os bichos e as plantas.
Nos zoológicos, pesquisadores estudam o
comportamento dos animais e procuram criar
condições para ajudá-los. Há cientistas que
acompanham bichos viajantes, outros que
protegem aves e ninhos e há também os que
incentivam a criação de ambientes naturais
protegidos para garantir a vida de espécies
ameaçadas de extinção.
Existem ainda grupos de pessoas que
fazem parte de organizações não-governamentais
(ONGs), que não estão ligadas ao governo e não
recebem dinheiro público, nem são empresas,
pois não têm objetivo de conseguir lucro. Esses
grupos agem em várias áreas, como a educação
de crianças, o auxílio a pessoas doentes e a
defesa da natureza.
Disponível em: <http://recreionline.abril.com.br/fique_dentro/ciencia

Recreio, São Paulo: Abril, 19 mar. 2009, n. 471, p. 27.

De acordo com esse texto, a tampa de garrafa de
água será usada para
A) cortar as rodelas de presunto.
B) espetar as frutas no palito.
C) passar margarina nas rodelas.
D) passar o requeijão no pão.
4-Leia o texto abaixo.
PRA DAR NO PÉ
Pedro Antônio de Oliveira
Da varanda lá de casa, eu a avistava: linda,
exuberante e charmosa. Nela moravam: bem-tevi, pintassilgo, pombo, juriti, marimbondo e
formiga alpinista.
Papagaio de seda também! Desses do mês
de julho que, em vez de ficar requebrando no céu,
decidem embaraçar a rabiola nos galhos mais
altos e ficar por ali mesmo.
Teve um que gostou tanto de morar na
árvore que nunca mais foi embora.
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No meio do ano, começavam a aparecer
pequenas flores naquele pé de manga.
Os frutos só chegavam em meados de
dezembro. As chuvas do fim de tarde, muitas
vezes, aprontavam: jogavam no chão as
suculentas frutas. Umas se esborrachavam feio
na lama. A dona Tina, na manhã seguinte,
distribuía tudo entre a vizinhança.
Era bom...
Revista CHC, n. 197, p.19, dez. 2008. Fragmento.

As frutas da árvore eram jogadas no chão
A) pela dona Tina.
B) pelas chuvas.
C) pela lama.
D) pelos vizinhos.

Cachorros, cavalos, galinhas e muitos
outros animais são criados no mundo inteiro.
Mas, dependendo do lugar, as pessoas
domesticam alguns bichos bem diferentes.
Em países como a Índia, por exemplo, o
melhor amigo do homem não é o cachorro e sim o
elefante asiático. Ele é usado para muitas coisas:
montaria, puxar carroças ou carregar coisas
pesadas, como troncos de árvore!
No Japão, foi inventado um jeito bem
original de pescar. Alguns pescadores treinam
uma ave chamada cormorão para mergulhar e
voltar ao barco trazendo peixes no bico. Para
evitar lanches durante o trabalho, ela sempre
mergulha com uma coleira de couro apertada no
pescoço. Assim, o cormorão não consegue
engolir o peixe que pegou.
Revista Sesinho, ano 2, nº 23, seção Saiba Mais, p.33.

5- Leia o texto abaixo.

Cormorão é

PARCERIA PERFEITA
Nos desenhos animados, quando um
personagem se irrita com o irmão, basta inventar
um foguete e mandá-lo para o espaço ou então
blindar o quarto para impedir a entrada do
“chatonildo”.
Mas no mundo real não é assim... Ainda
bem! Ou você gostaria que seu irmão o enviasse
para outra galáxia?
No dia a dia, não há heróis ou vilões e, de
repente, o chato pode ser você! Afinal, pessoas
diferentes quase nunca têm as mesmas opiniões
e preferências.
Você e seus irmãos podem até brigar de vez
em quando por causa disso, mas é importante
que um respeite as ideias do outro e que ninguém
termine o dia chateado.
Até quem não tem irmãos, às vezes,
enfrenta problemas parecidos com primos ou
amigos. E aí vale a mesma sugestão: tente se
colocar no lugar do outro e respeite as diferenças
de opinião.
Recreio. n. 490.

De acordo com esse texto, em caso de briga
entre irmãos, é importante
A) enviar o irmão para o espaço.
B) perder a paciência e explodir.
C) respeitar as ideias do outro.
D) terminar o dia chateado.
6-Leia o texto abaixo.
SER BICHO DÁ TRABALHO!

A) uma coleira.
B) uma ave.
C) um peixe.
D) um elefante.
7-Leia o texto abaixo.
A TARTARUGA E A LEBRE
– Vamos apostar quem chega primeiro lá
onde fica aquela árvore? – perguntou a tartaruga
à lebre.
A lebre riu dela:
– Você está louca? Vagarosa como você é!
Está se lembrando que sou um dos animais mais
rápidos que existem?
– Estou, sim. E continuo apostando.
A lebre sabia que era capaz de chegar até a
árvore em quatro pulos.
– Está bem. Depois não diga que não avisei.
Combinaram um prêmio e a lebre deixou a
tartaruga partir.
Pastou, escutou de que lado vinha o vento,
dormiu – e enquanto isso a tartaruga ia indo, no
seu passo solene. Tinha consciência de sua
lentidão e, por isso, não parava de andar.
– Essa aposta é indigna dos meus dotes –
pensava a lebre.
– Para a vitória ter algum valor, só saindo no
último instante.
Afinal, quando a tartaruga estava quase
chegando ao fim combinado, partiu como uma
flecha.
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Tarde demais. Quando chegou, a tartaruga
já estava lá. Teve que lhe entregar o prêmio e,
por cima, dar os parabéns.
Mais vale um trabalho persistente do que
dotes naturais mal aproveitados.
GÄRTNER, Hans; ZWERGER, Lisbeth. 12 fábulas de Esopo. São
Paulo: Ática, 1999.

No final da história,
A) a lebre perdeu por quatro pulos.
B) a tartaruga chegou tarde demais.
C) a lebre se esqueceu do prêmio.
D) a tartaruga venceu a aposta.
8-Leia o texto abaixo e responda.
O MACACO E A VELHA
Havia uma velha, muito velha, chamada
Marocas. Ela possuía um lindo bananal.
Mas a coitadinha da velha comia poucas
bananas, pois havia um macaco que lhe roubava
todas.
Um dia, Marocas, cansada de ser roubada,
teve uma ideia. Comprou no armazém vários
quilos de alcatrão e com ele fez um boneco.
Colocou-o num grande tabuleiro e o levou para o
meio do bananal, pensando em dar uma lição no
macaco.
Logo que Marocas voltou para casa, lá veio
o macaco Simão de mansinho.
Quando avistou o boneco, zangou-se
pensando que ele lhe roubava as bananas.
O macaco, muito zangado, deu-lhe uns
sopapos, ficando com a mão grudada no alcatrão.
Deu-lhe um pontapé. Ficou preso no boneco
também o seu pé. O macaco deu, então, uma
cabeçada e ficou todinho grudado.
Marocas, saindo do barraco, pegou o
chicote e surrou o macaco e só parou, quando
Simão, dando três pulos, desgrudou-se do
alcatrão e fugiu. Certa manhã, Simão teve uma
ideia para se vingar da velha Marocas. Ele entrou
numa pele de leão que encontrou na floresta.
Pulou o muro da cada da velha e escondeu-se no
bananal.
Quando a velha apareceu, Simão soltou um
urro terrível e deu-lhe um bote. A velha gritou e
tentou fugir, mas, naquele alvoroço, caiu bem no
fundo do poço que havia no quintal.
O macaco, vendo o perigo que ela corria,
ficou muito triste, pois queria assustá-la, mas não
matá-la. Saiu bem rápido de dentro da pele e,
olhando em volta, subiu num pé de jamelão,

pegou num galho bem grosso e espichou bem o
rabo até o fundo do poço.
Os gritos chamaram a atenção dos vizinhos
que, chegando ao bananal, surpreenderam-se
com a cena.
O macaco fazendo força, trazendo Marocas
dependurada no seu rabo. Depois desse dia, as
coisas mudaram, Marocas e o macaco ficaram
amigos. Era uma beleza! Ela, em vez de
pancadas, dava-lhe bananas e doces.
CAPPELLI, Alba; DIAS, Dora. O macaco e a velha. Coleção Lua de
Papel. FTD. “Adaptado: Reforma ortográfica.

Onde Marocas colocou o boneco de alcatrão?
A) Em um armazém.
B) Em um poço.
C) No bananal.
D) No barraco.
9-Leia o texto abaixo e responda.
QUANDO OS VILÕES SE ENCONTRAM
Estavam todos lá. Pense num, em qualquer
um e ele estava lá. O Capitão Gancho? Lá. A
madrasta e as irmãs de Cinderela? Lá. A Rainha
Malvada da Branca de Neve? Também. A Bruxa
Má do Oeste? É claro que estava lá!
E isso sem falar em Dick Vigarista, Freddy
Krueger, Coringa, Darth Vader, Mancha Negra,
Lex Luthor, Cavaleiro Negro e mais algumas
bruxas, uns dragões e outros monstros.
Era a Reunião Universal dos Inimigos
Malvados, a R.U.I.M.
Todos chegaram à meia-noite em ponto ao
Salão Negro do Castelo das Assombrações.
O Lobo Mau, que era o presidente da
associação, tomou a palavra e disse:
– Caros vilões, estamos aqui reunidos por
um motivo muito importante: ninguém respeita
nossos direitos. Em todos os finais de história nós
apanhamos e perdemos, sempre. Basta!
Precisamos lutar contra isso. Precisamos virar a
mesa, certo?
Nova Escola, ano XXIII, n. 213, p. 116, jun/jul 2008. Fragmento.

De acordo com esse texto, o presidente da
associação dos vilões era
A) Dick Vigarista.
B) Cavaleiro Negro.
C) Capitão Gancho.
D) Lobo Mau.

3

10-Leia o texto abaixo.
ELA É SUPER
Conheça as habilidades da onça-pintada e
saiba mais sobre esse felino.
Capaz de se disfarçar na mata, andar com
leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a
onça parece ter os poderes de invisibilidade de
um guerreiro ninja. Ela usa todas essas
habilidades para caçar e se proteger. Costuma
ser mais ativa quando o sol se põe e pode caçar à
noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição
e olfato aguçados.
Como tem pernas curtas, ela não corre. Se
esconde, segue a presa sem ser percebida e
ataca saltando de um galho ou do meio da mata
de repente, com uma mordida mais forte do que a
de felinos maiores.
Revista Recreio. São Paulo: Abril, n.487, p.20, 9 de jul. 2009.
Fragmento.

De acordo com esse texto, a onça-pintada usa
suas habilidades para
A) aguçar o olfato.
B) caçar e se proteger.
C) enxergar no escuro.
D) ficar invisível.

MARQUE O CARTÃO RESPOSTA
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