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1) (SAERJ). Leia o texto abaixo.

         Urso é condenado por roubo
 de mel na Macedônia

        O sabor de mel foi tentador demais 
para  um  urso  na  Macedônia,  que  atacou 
várias vezes as colmeias de um apicultor.

Agora, o animal tem ficha na polícia. 
Foi condenado por um tribunal por roubo e 
danos.

O  caso  foi  levado  à  Justiça  pelo 
apicultor  irritado  depois  de  um  ano  de 
tentar, em vão, proteger suas colméias.

Durante  um  período,  ele  conseguiu 
afugentar  o animal com medidas como 
comprar um gerador  e  iluminar  melhor  a 
área onde os ataques aconteciam ou tocar 
músicas folclóricas sérvias. Mas  quando o 
gerador ficava sem energia e a música 
acabava, o urso voltava e lá  se ia  o  mel 
novamente.  “Ele  atacou  as  colméias  de 
novo”, disse o apicultor Zoran Kiseloski.

         Como o animal não tinha dono e é 
uma espécie  protegida,  o  tribunal  ordenou 
ao  Estado  pagar  uma  indenização  por 
prejuízos  causados  pela  destruição  de 
colméias, no valor de US$ 3,5 mil.

O urso continua à solta em algum 
lugar da Macedônia.      
       
       O que é um apicultor?

(A) Homem irritado.
(B) Criador de abelhas
(C) Morador de Macedônia
(D) Caçador de urso

2) (SAERJ). Leia o texto abaixo. 

O Galo e a Pedra Preciosa 

                                                Esopo

Um  Galo,  que  procurava  no 
terreiro,  alimento  para  ele  e  suas 
galinhas,  acaba  por  encontrar  uma 
pedra  preciosa  de  grande  beleza  e 
valor.  Mas, depois  de  observá-la  por 
um  instante,  comenta desolado:

—  Se ao invés de mim, teu dono 
tivesse te encontrado, ele decerto não 
iria se conter diante  de  tamanha 
alegria,  e  é  quase  certo  que  iria  te 
colocar em lugar digno de adoração. 
No entanto, eu te achei e de nada me 
serves.  Antes  disso,  preferia ter 
encontrado um simples grão de milho, 
a que todas as jóias do Mundo!

                Moral da História:  A necessidade de cada um é o que 
                                             determina o real valor das coisas.
                                              www.sitededicas.com.br

  O tema desse texto é:

(A) a beleza e o valor da pedra preciosa
(B) a relação entre valor e necessidade
(C) o alimento preferido de galos e 
galinhas
(D) o encontro do galo com a pedra.
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Fonte: https://jucienebertoldo.wordpress.com/2013/09/10/simulados-para-prova-brasil-5o-ano-lingua-
portuguesa/
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