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(SAEPE). Leia o texto abaixo.

Qual a diferença entre a onça, o 
tigre e o leopardo?

Os  três  são  felinos,  carnívoros  e 
ótimos  caçadores.  Eles  possuem  presas 
grandes  e  garras  que  se  escondem 
embaixo  da  pele.  Mas  são  espécies 
diferentes. A onça vive nas Américas, 
tem  o  pêlo  cheio  de  manchas  com  uma 
pinta preta no meio. Já o leopardo vive na 
Ásia e na África e também tem manchas, 
mas  sem  a  pinta  preta  no  meio.  O  tigre 
habita  na  Ásia  e  não  tem manchas,  mas 
listras.  O  curioso  é  que  o  desenho  das 
manchas ou listras é diferente de um animal 
para  outro,   como   nossas   impressões 
digitais.  Assim, não  existem  dois  tigres, 
onças  ou  leopardos iguais.

                           Revista Recreio, nº252, 2005

Esse texto trata:

(A) dos hábitos dos felinos.
(B)  das  diferenças  e  semelhanças  entre  
as moradias dos animais.
(C)  das  diferenças  e  semelhanças  entre 
o tigre, a onça e o leopardo.
(D) dos hábitos dos carnívoros.

    

(SAERS). Leia o texto abaixo.

Só serei feliz

jjjjjjjjjjjj              Se tiver grana, roupas legais e puder 
gastar com o que bem entender.

                          A gente não vai  aqui repetir  o velho 
ditado  dizendo que “dinheiro não traz 
felicidade”, como  se  isso  fosse  um 
consolo para quem está sem grana. Mas 
também não dá para bancar a cínica e 
rebater  afirmando  que  “trazer,  não  traz, 
mas  compra”.  Brincadeiras  à  parte,  a 
verdade é que a felicidade é um estado 
que  não  se  compra,  mas  pode  ser 
encontrada  nas  coisas  mais  simples  da 
vida.  Você  pode  experimentar,  por 
exemplo:
   Tomar  um picolé;  Levar  seus  olhos 
para passear e ver quanta coisa bonita 
existe na natureza  para  ser  apreciada; 
Dividir   uma   pizza  com  os  amigos; 
Andar de mãos dadas com o namorado;
Surpreender  seu  pai  que  chegou 
cansado do trabalho   com   um   beijo 
carinhoso;   Sair   para passear com seu 
cachorrinho; Tomar conta da filhinha da 
vizinha  e  brincar  de  fazer  bolinhas  de 
sabão.

Enfim, dá para resumir em poucas 
palavras: encontrar a felicidade é  bem 
mais fácil do que você imaginava, não 
é mesmo?

                                 (Revista.Atrevida.Número161.janeiro/
    2008.pág.32.Fragmentoadaptad)

Es       
Es            Esse texto foi escrito para: 

                 (A) idosos
(B) namorados
(C)garotas. 

          (D) pais.
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