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TESTE DE VELOCIDADE DE LEITURA 

 

Felipe foi para a Feira de Cavalos procurar por um bom cavalo. Não demorou muito para que ele 

encontrasse um cavalo que ele pudesse levar nos shows. Felipe comprou o cavalo e levou para casa e 

manteve-o em seu campo. Ele passou mais de um ano treinando o cavalo até que ele estivesse pronto para 

se exibir nos shows. Ele então foi para Barretos para comprar um novo conjunto de roupas de montaria. 

Quando ele voltou seu cavalo estava pastando, ele assoviou e chamou seu cavalo pelo nome. Mas Felipe 

parecia tão diferente com sua nova roupa que o cavalo simplesmente continuou pastando. Felipe chamou de 

novo. Mas o cavalo não foi novamente. Então Felipe colocou suas roupas antigas. Quando ele voltou para o 

campo, o cavalo imediatamente galopou até ele. Felipe o acariciou e o preparou para o Show que estavam 

indo. 

 

TESTE DE COMPREENSÃO DE LEITURA 

 

1. Felipe comprou seu cavalo em uma feira? 

2. O cavalo foi até Felipe quando ele estava vestido com suas novas roupas de montaria? 

 

 

 

 

 

QUESTÃO PARA ENSAIO 

 

Jorge deixou a água do banho escorrendo. 

Jorge limpou a bagunça no banheiro.  

Jorge limpou a bagunça do banheiro, por que: 

_ O banheiro estava inundado. 

_ Seu irmão havia deixado sujo. 

_ O empregado não havia limpado sua bagunça. 

 

 

 



 

QUESTÕES DO TESTE 

 

 

João correu para a farmácia. 

Duas horas depois João percebeu que sua dor de cabeça havia ido embora. 

A dor de cabeça de João melhorou por que: 

_ Ele comprou alguns analgésicos. 

_ Ele tomou um pouco de ar fresco na sua caminhada. 

_ Ele deixou que a dor acabasse naturalmente. 

 

 

José odiava o apartamento onde ela morava. 

José saiu e comprou um jornal novo.  

Ele comprou um jornal:  

_ Para se distrair. 

_ Para ler as notícias locais. 

_ Para procurar uma casa nova. 

 

 

Luiz foi acampar sozinho na floresta, no feriado.  

Após dois dias na trilha, Luiz entrou em pânico quando perdeu um dos zíperes da mochila. 

Luiz entrou em pânico, por que: 

_ Sua perna estava sangrando e ele tinha esquecido seu kit de primeiros socorros. 

_ Ele tinha perdido o seu relógio e não tinha ideia de que horas eram.  

_ Ele normalmente colocava sua bússola naquele lado da mochila e ela não estava mais lá.  

 

 

Maria esperou por mais de uma hora por José no McDonalds. 

Maria correu para casa e se recusou a atender as ligações no celular.  

Maria não quis atender as chamadas, por que:  

_ Ela estava brava com José e não queria ouvir suas desculpas 

_ Ela foi para casa perguntar para sua irmã onde José estava  

_ Ela estava muito triste para falar porque alguma coisa poderia ter acontecido com José.  

 

 

 



Pedro e Ana estavam na fila do cinema para ver um filme. 

Eles ficaram desapontados quando tiveram que voltar e assistir televisão em casa.  

Pedro e Ana não conseguiram ver o filme, por que: 

_ Eles não tinham dinheiro suficiente. 

_ Houve um incêndio no cinema. 

_ Os ingressos para o filme foram esgotados. 

 

 

Alberto disse que nunca mais voltaria ao restaurante. 

Ele saiu sem dar gorjeta. 

Alberto saiu sem dar gorjeta, por que: 

_ Ele só tinha dinheiro suficiente para pagar a refeição. 

_ Ele estava insatisfeito com o serviço. 

_ O restaurante estava fechado quando ele chegou. 

 

 

Ana pegou um ônibus até o centro da cidade para comprar um vestido para a sua mãe. 

Ana visitou seis lojas e voltou para casa se sentindo pobre. 

Ana se sentiu pobre, por que: 

_ Ela não pôde comprar o vestido que sua mãe havia gostado. 

_ Ela não encontrou o tamanho certo do vestido para sua mãe. 

_ Ela perdeu todo o seu dinheiro nas lojas.  

 

 

Bento trabalhou muito em seu projeto da escola e esperava uma nota maior do que ele recebeu.  

Bento marcou um horário para conversar com a sua professora. 

Bento marcou um horário para conversar com a sua professora, por que:  

_ Ele andava muito ocupado. 

_ Ele poderia ter subestimado o trabalho que foi pedido. 

_ Ele queria saber por que ela deu aquela nota. 

 

 

 

 

 

 

 



Marcos estava guardando dinheiro para comprar uma moto por mais de um ano. 

Marcos ficou desapontado quando descobriu que não poderia comprar a moto.  

Marcos estava desapontado, por que:  

_ Ele tinha quebrado a perna e por isso não poderia pilotar. 

_ Seu pai disse que era muito perigoso. 

_ Ele havia gastado muito dinheiro em jogos de vídeo. 

 

 

De longe os campistas viram como a grande montanha tremeu e rugiu. 

A TV mostrou os campos cobertos de cinzas em vez de floresta. 

A floresta virou cinzas, por que: 

_ Vândalos haviam colocado fogo na floresta. 

_ Um vulcão entrou em erupção e queimou a floresta. 

_ Uma bomba havia explodido e pegou fogo na floresta. 

 

 

Mamãe prometeu para Sandra que teriam um piquenique naquela tarde, mesmo se eles tivessem que fazer o 

piquenique na sala de casa.  

A família nunca chegou a fazer o piquenique. 

A família nunca chegou a fazer o piquenique, por que: 

_ Eles tinham comido alguma coisa no café da manhã que os fez passar mal.  

_ O sol tinha ido embora e tinha chovido a tarde toda. 

_ Seu carro não funcionou e eles não conseguiram chegar ao local do piquenique.  

 

 

Marcos e Igor estavam em um ônibus lotado a caminho do shopping Center. 

Marcos e Igor foram até a delegacia. 

Marcos e Igor foram até a delegacia, por que: 

_ Marcos havia apanhado. 

_ Marcos não conseguia encontrar sua carteira. 

_ A carteira de Marcos havia sido roubada e eles estavam dando queixa na policia.  

 

 

 

 

 



Correndo com pressa em seu caminho para o trabalho, o Sr. Jonas teve o prazer de ver uma cafeteria logo à 

frente. 

Sr. Jonas saiu da padaria comendo um pão. 

Sr. Jonas foi até a padaria, por que: 

_ Fecharam a cafeteria e ela foi interditada. 

_ Ele não poderia esperar o tempo que a cafeteria levaria para servi-lo.  

_ A cafeteria cobrava muito caro pela comida. 

 

 

João estava trabalhado na fazenda em suas férias de verão. Certa manhã, o mesmo notou que seu bezerro 

doente tinha morrido. 

Logo após a morte do bezerro o fazendeiro deu a João seu último cheque de pagamento. 

João recebeu seu último cheque de pagamento, por que: 

_ O fazendeiro o culpou pela morte do bezerro. 

_ O verão acabou e João teve de voltar para a escola. 

_ O trabalho estava meio fraco e alguns trabalhadores tiveram que ser mandados embora.  

 

 

Ontem à noite houve um grande clarão de luz no céu. 

Hoje a maioria dos edifícios da cidade havia desmoronado. 

Os edifícios desmoronaram, por que: 

_ Houve um grande terremoto. 

_ Eles eram velhos e já estavam caindo. 

_ Uma bomba tinha explodido. 

 

 

Chico pegou sua carteira e as chaves e correu para a loja de jogos para jogar vídeo game no seu caminho 

para a escola. 

Quando chegou à escola, se virou de repente e correu de volta para a loja de jogos.  

Chico correu de volta, por que: 

_ Ele deixou sua mochila na loja de jogos. 

_ Ele deixou as chaves do armário na loja de jogos. 

_ Ele deixou sua lancheira na loja de jogos. 

 

 

 

 



O motorista do caminhão de repente viu o policial levantar as mãos e o mandar parar.  

Um carro que vinha atrás bateu no caminhão. 

O caminhão foi atingido, por que: 

_ Ele estava dirigindo muito rápido. 

_ A pessoa que estava atrás dirigia muito rápido. 

_ Ele freou muito depressa.  

 

 

Um barco por pouco não foi atingido quando estava passando debaixo de uma ponte. 

O motorista do carro foi levado ao hospital. 

O barco quase foi atingido, por que: 

_ O carro bateu em uma grade de proteção. 

_ O carro ficou sem gasolina. 

_ O carro derrapou em uma pista molhada.  

 

 

A mãe foi ao supermercado e comprou todos os alimentos para o Natal. 

A família não teve o jantar no dia de Natal. 

A família não teve o jantar, por que: 

_ A mãe queimou o peru. 

_ A mãe esqueceu-se de comprar o peru. 

_ A mãe se sentiu muito mal na manhã de Natal e foi levada às pressas para o hospital. 

 

 

 

 

 

 


