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1) Leia o texto abaixo.

No 3º quadrinho, a expressão do personagem e sua fala "AHHH!" indica que ele ficou:

(A) acanhado.

(B) aterrorizado.

(C) decepcionado.

(D) estressado.



2) Leia o texto abaixo.
Feias, sujas e imbatíveis

(fragmento)

As baratas estão na Terra há mais de 200 milhões de anos, sobrevivem tanto no deserto como nos
pólos e podem ficar até 30 dias sem comer. Vai encarar?

Férias, sol e praia são alguns dos bons motivos para comemorar a chegada do verão e achar que
essa é a melhor estação do ano. E realmente seria, se não fosse por um único detalhe: as baratas. Assim
como nós, elas também ficam bem animadas com o calor. Aproveitam a aceleração de seus processos
bioquímicos para se reproduzirem mais rápido e, claro, para passearem livremente por todos os cômodos
de nossas casas.

Nessa época do ano, as chances de dar de cara com a visitante indesejada, ao acordar durante a
noite para beber água ou ir ao banheiro, são três vezes maiores.

Revista Galileu. Rio de Janeiro: Globo, Nº 151, Fev. 2004, p.26.

No trecho “Vai encarar?” o ponto de interrogação tem o efeito de:

(A) apresentar.

(B) avisar.

(C) desafiar.

(D) questionar.

3) Leia o texto abaixo.
TELEVISÃO

Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. Quando os adultos não querem ser
incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão.
O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos. Bicho imitando gente é
muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas.
Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança. Em vez de ficar olhando
essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e amigas.



Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma porque
ninguém pode comer uma imagem.
Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses sim, são gostosos.
Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela.

PAES, J. P. Televisão. In: Vejam como eu sei escrever.1. ed. São Paulo, Ática, 2001, p. 26-27.

O trecho em que se percebe que o narrador é uma criança é:

(A) “Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas
telenovelas.”

(B) “Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade...”

(C) “Quando os adultos não querem ser  incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão.”

(D) “Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma...”

4) Leia o texto abaixo.
O hábito da leitura

“A criança é o pai do homem”. A frase, do poeta inglês William Wordsworth, ensina que o adulto
conserva e amplia qualidades e defeitos que adquiriu quando criança. Tudo que se torna um hábito
dificilmente é deixado. Assim, a leitura poderia ser uma mania prazerosa, um passatempo.

Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas, e
adquirir muitas experiências enquanto lê um livro, jornal, gibi, revista, cartazes de rua e até bula de
remédio. Dia 25 de janeiro foi o dia do Carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, intimações,
saudades, respostas, mas tudo isso só existe por causa do hábito da leitura. E aí, vamos participar de um
projeto de leitura?

CORREIO BRAZILIENSE, Brasília, 31 de janeiro de 2004, p. 7.

No trecho “Ele leva ao mundo inteiro”, a palavra sublinhada refere-se ao:

(A) carteiro.

(B) jornal.



(C) livro.

(D) poeta

5)  Complete as frases.

a)    Um gato pequeno é um__________________________

b)    Um cachorro pequeno é um_______________________

c)    Uma casa grande é um___________________________

d)    O sapato do bebê é um___________________________

e)     Um grande amigo é um___________________________

f)   A pequena macaca do circo é uma___________________

g)     Um bicho grande é um____________________________

6) Classifique as seguintes palavras em: oxítona, paroxítona ou proparoxítona:

- Perguntei:_________________________

- Sábado:___________________________

- Calmaria:__________________________

- Infância:___________________________
--
- Médico:___________________________

- Pastel:____________________________

- Mágico:___________________________

- Café:_____________________________

- Ópera:____________________________



7) Qual as características de um texto informativo, dê exemplos.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8) Qual a principal característica de um artigo de opinião?

___________________________________________________


