
 

 
  

 
 

 

ATIVIDADE PROGRAMADA 

TEMPO DE EXECUÇÃO: 02 HORAS AULAS  

DATA: _____/_____/2020 

SIMULADO PROSA 
 Caro (a) aluno (a), essa atividade é um 
simulado de uma avaliação que você fará assim que retomarmos à rotina de aulas. Por favor, leia com 
atenção para respondê-la.  
 Só há uma alternativa correta para cada questão;   

  Em caso de dúvida quanto à alternativa certa, use a dica da eliminação, ou seja, exclua aquelas que não 
podem ser, releia a questão e as alternativas que restaram, buscando sentido entre o enunciado e o texto;  

 Bom trabalho! 

GABARITO 
 
Leia o texto I e responda a questão 1. 
 

1-Uma das definições da palavra bateria é “associações de pilhas ou acumuladores elétricos”. 
Considerando a leitura do texto, responda: Qual o sentido da palavra BATERIA na tirinha, levando em 
conta o contexto em que foi empregada? 

A) Associação de pilhas ou acumuladores elétricos. 
B) Fonte de voltagem contínua. 
C) Conjunto de instrumentos de percussão. 
D) Energia, disposição. 

 
 

 
(Fonte:http://www.enem.inep.gov.br/quiz/3/QUIZ%20ENEM_03_html_m5c1d9c55.jpg.) 

 

 

TEXTO II                                                                                                                                   
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Cuidado com a dengue 
Os casos de dengue estão aumentando por  
todo o país e precisamos combater esse 
mal.  
É claro que, para isso, precisamos acabar  
com o mosquito AEDES AEGYPTI, 
transmissor da doença. 
(Almanaque do Chico Bento, nº 73 – Globo – 2003 – p. 35.) 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.salvador.ba.gov.br/PublishingImages/logo_prefeitura.gif&imgrefurl=http://www.pms.ba.gov.br/&h=110&w=200&sz=7&tbnid=ia0_aKqvVMFJqM:&tbnh=66&tbnw=120&prev=/search?q=novo+slogan+da+prefeitura+de+salvador&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=novo+slogan+da+prefeitura+de+salvador&usg=__kOaMTX5oCREtjwyxX98Wkkl9gEI=&docid=Gbhf5c-VetvyEM&hl=pt-BR&sa=X&ei=in88UYBQwuLRAcGHgfAB&sqi=2&ved=0CEsQ9QEwBA&dur=1219


 
 
 

3. No trecho: “Os casos de dengue estão 
aumentando por todo o país e precisamos 
combater esse mal”, a palavra em destaque 
refere-se: 
A) À dengue. 
B) Ao país. 
C) A nós. 
D) Ao mosquito. 

4- Qual é o objetivo do texto III? 

A) Divertir  

B) Criticar  

C) Convencer 

D) Alertar 

 

Leia o texto IV para responder as questões 5 a 7. 

O CONTO DA MENTIRA 

             Todo dia Felipe inventava uma mentira. “Mãe, a vovó tá no telefone!”. A mãe largava a louça na pia e corria até a 

sala. Encontrava o telefone mudo. O garoto havia inventado morte do cachorro, nota dez em matemática, gol de cabeça 

em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo: “Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio!”. Felipe ria na cara dela: 

“Quem tá mentindo é você! Não existe ninguém de madeira!”. O pai de Felipe também conversava com ele: “Um dia 

você contará uma verdade e ninguém acreditará!”. Felipe ficava pensativo. Mas no dia seguinte... Então aconteceu o que 

seu pai alertara. Felipe assistia a um programa na TV. A apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele. 

Felipe tinha sido sorteado. O prêmio era uma bicicleta: “É verdade, mãe! A moça quer falar com você no telefone pra 

combinar a entrega da bicicleta. É verdade!” A mãe de Felipe fingiu não ouvir. Continuou preparando o jantar em 

silêncio.  

Resultado: Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras. Até que um dia deixou de 

contá-las. Bem, Felipe cresceu e tornou-se um escritor. Voltou a criar histórias. Agora sem culpa e sem medo. No 

momento está escrevendo um conto. É a história de um menino que deixa de ganhar uma bicicleta porque mentia...  

 5- Tema do texto é: 
A)O sorteio de uma bicicleta                                      B) Contar a história de Pinóquio    
 C) As conseqüências da mentira                               D)  O conselho dos pais 
 
 6-No trecho “A mãe tentava assustá-lo.”, o termo destacado substitui:  
A) pai de Felipe.       B) Pinóquio.             C) cachorro.                D) Felipe.  
 
7-Felipe começou a reduzir suas mentiras porque: 
 A) começou a escrever um conto. 
 B) deixou de ganhar uma bicicleta.  
C) inventou ter sido sorteado por um programa de TV. 
 D) seu pai alertou sobre as consequências da mentira.  
 

Leia o texto  V e responda às questões 08 a10. 

 

 

 

 



 

 

 8-No segundo quadrinho, Garfield 

recebe uma ordem de seu dono. “Vá 

pegá-lo Garfield!”. Essa frase é 

classificada como: 

 A)declarativa     

B)imperativa                  

C)negativa                    

D) interrogativa  

9-Observando o primeiro quadrinho, o 

uso dos elementos verbal e não-verbal 

revela: 

 A) raiva do Garfield      

 B) ordem do rapaz             

 C) esperteza do rato        

  D) surpresa do rapaz  

10- O humor da tirinha acontece no 

terceiro quadrinho, onde o rapaz 

expressa: 

 A) surpresa, porque Garfield comeu o 
biscoito.  
B) raiva, porque Garfield pegou o 
biscoito.  
C) decepção, porque Garfield não pegou 
o biscoito.  
D) espanto, porque Garfield deixou o 
rato escapar. 
 

                                                Leia o texto VI e responda as questões de 11 a 13. 

11- Nesse texto, no alto da árvore, a mamãe passarinho está: 

A)brincando com seu filhote. 
B)dando aula de voo ao filhote. 
C)ensinando os perigos da mata. 
D)mostrando como fazer um avião. 
12- A linguagem presente no último quadrinho é: 
A) verbal 
B) não verbal 
C) mista 
D) nenhuma 

13- Sobre o texto é correto afirmar: 

 

A) O texto utiliza principalmente a imagem para narrar à 

história. 

B) O texto tem o objetivo de fazer uma crítica. 

C) O texto tem a função de vender um produto. 

D) O texto utiliza principalmente a linguagem verbal para 

narrar a história. 

 Leia o texto VII responda as questões 14 a 16: 

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.  

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

A)carteiro.                     B) jornal.               C) livro.             D) poeta. 

15- O autor do texto afirma que a leitura é: 

A)Uma mania ruim 

B)Uma mania boba 

C)Uma mania prazerosa 

D)Uma mania  

Leia A CHARGE para responder as questões 16 a 18.                                                  http://somosambientalistas 

16-O assunto da charge é: 

A)O clima no planeta.  

B) A conversa do indiozinho com o pai.  

C)As consequências do desmatamento.  

D)A satisfação dos índios por receber cesta básica. 

17-Qual a informação indispensável para entender à 

charge? 

A)A distribuição de cesta - básica aos índios.                                                                                  

B)Os problemas causados pelo desmatamento e a situação 

das florestas.  

C)A poluição do meio ambiente.  

D) O incêndio na floresta. 

18-A crítica da charge é diz respeito:  

 A)Ao desmatamento causado pelo homem atingiu os povos da floresta (índios), que não têm de onde tirar 

seu sustento, precisando da ajuda do governo.  

B)À satisfação dos índios por receberem cesta-básica.  

C)À diminuição do número de índios nas matas. 

        D) Ao descaso dos índios em relação ao meio ambiente. 

                                                                                   Sucesso!!!! 

  

http://somosambientalistas/

