5º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
ATIVIDADE SIMULADO 1
Nome
Escola:
Leia o gráfico, a seguir, e responda as atividades 1, 2 e 3.
A escola onde João estuda realizou uma gincana, dentre outras tarefas, destacouse a de arrecadar alimentos não perecíveis para doação em orfanato. O gráfico
abaixo registra o resultado da arrecadação em quilos por equipe.

Disponível em https://docplayer.com.br/35390636-Colegio-militar-de-manaus-concurso-de-admissao-2011-matematica-6o-ano-do-ensinofundamental.html Acesso em 18 de fev. de 2021.

1. De acordo com o gráfico, qual foi a equipe que arrecadou 150 kg em alimentos?
(A) Vermelho.
(C) Verde.
(B) Azul.
(D) Amarelo.
2. Com base nos dados do gráfico, classifique do primeiro ao quarto colocado as
equipes participantes.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Disponível em < https://prof-francinete.blogspot.com/2019/09/simulado-de-portugues-4-e-5-ano.html> acesso em 18 de fev. de 2021.
(Adaptada).

3. O gráfico foi construído para quê?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Leia o texto Passarinho Fofoqueiro - José Paulo Paes
Um passarinho me contou
que a ostra é muito fechada,
que a cobra é muito enrolada,
que a arara é uma cabeça oca,
e que o leão marinho e a foca...
xô, passarinho! chega de fofoca!
(Fotografia de Pedro Olivença)
Disponível em < http://versosdecrianca.blogspot.com/2008/09/passarinho-fofoqueiro-jos-paulo-paes.html> Acesso em 22 de fev. de 2021.

Nesse texto, a expressão “cabeça oca” quer dizer
(A) ( ) complicada.
(C) pensa pouco.
(B) ( ) fácil de influenciar.
(D) teimosa.
Leia o texto, a seguir, e responda as atividades 5, 6 e 7.

Disponível em < https://pt.slideshare.net/aparecidapaulo/d5-5-ano-lp> Acesso em 18 de fev. de 2021.

5. (Revista SAERO – 2012 adaptada) Nessa história, a Mônica se cansou rápido
porque
(A) pedalava a bicicleta sozinha.
(B) as meninas se cansam mais rápido que os meninos.
(C) rejeitou a ajuda do Cascão e do Cebolinha.
(D) as bicicletas grandes andam rápido demais.
6. No quadrinho, de quem é essa fala: “Eu te disse!”? ________________________
07. No último quadrinho, o uso de gírias está presente no trecho:
(A) “...vocês estão com toda a razão...”
(B) “As meninas se cansam...mais rápido...”
(C) “Eu te disse!”
(D) “Só!”
Leia a tirinha, a seguir, para responder a atividade 08.

Disponível em https://wordsofleisure.com/2012/08/25/tirinha-do-dia-monica-e-o-jogo/314922_418587801522596_317514665_n/ Acesso em
19 de fev. de 2021.

8. No último quadrinho, o que os desenhos em movimento e o ponto de interrogação
indicam?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Leia os textos e responda.
TEXTO I:
POMBO CORREIO Composição: Dodô, Osmar e Moraes Moreira
Pombo correio voa depressa
E essa carta leva para o meu amor
Leva no bico que eu aqui fico esperando
Pela resposta que é pra saber
Se ela ainda gosta de mim
Pombo correio se acaso um desencontro
Acontecer não perca nem um só segundo
Voar o mundo se preciso for
O mundo voa mas me traga uma notícia boa
Pombo correio voa ligeiro
Meu mensageiro e esta mensagem de amor
Leva no bico que eu aqui fico cantando
Que é pra espantar essa tristeza
Que a incerteza do amor traz
Pombo correio nesse caso eu lhe conto
Por essas linhas a que ponto quer chegar
Meu coração o que mais gosta.
Disponível em https://www.letras.com.br/moraes-moreira/pombo-correio Acesso em 26 de fev. de 2021.

TEXTO II

Disponível em https://brainly.com.br/tarefa/36613976 Acesso em 26 de fev. de 2021.

9. Os dois textos fazem referência
(A) a diferentes formas de se comunicar.
(B) ao único meio de comunicação.
(C) ao meio de comunicação melhor que a Internet.

(D) ao meio de comunicação eficiente do smartphone.
Leia o texto para responder as atividades 10, 11 e 12.
Estranhas no ninho
Jesse Courtney, um garoto americano de 9 anos de idade, foi levado a um médico
no Oregon (EUA) reclamando de fortes dores de ouvido. O doutor o examinou e,
espantado, deu o diagnóstico: duas aranhas estavam morando dentro do ouvido
esquerdo do menino. As informações são do Globo.com.
O médico, David Irvine, fez então uma lavagem no local. A primeira aranha foi
arrastada para fora, já morta. A segunda saiu viva. A mãe do menino, Diane Courtney,
disse que ele vinha reclamando de estalos no ouvido. "Eram elas andando no meu
tímpano", diverte-se agora o pequeno Jesse.
Disponível em < http://jornaldaordem.com.br/noticia-ler/noticias-curtas-hoje/7499> Acesso em 24 de fev. de 2021.

10. Qual é o tema do texto que você acabou de ler?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
11. No trecho "Eram elas andando no meu tímpano", a palavra destacada se refere
a
A) ( ) lavagem.
C) ( ) mãe do menino.
B) ( ) aranhas.
D) ( ) informações.
12. O texto “Estranhas no ninho” foi escrito para
A) ( ) ensinar uma brincadeira.
B) ( ) fazer uma propaganda.

C) ( ) noticiar um acontecimento.
D) ( ) divulgar um livro.

