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SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 

NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 

Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 6º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

 

Português: a arte da palavra, 6º ano / Gabriela Rodella de Oliveira, Flávio Nigro Rodrigues, 

João Rocha Campos - 1. Ed. – São Paulo: Editora AJS Ltda., 2009. 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercícios 3, 4, 6. 

 página 16, exercícios 1, 2, 3, 4 ,5. 

 página 18, exercícios 2, 3, 5. 

 página 19, exercícios 12, 13. 

 página 21, exercício 4a. 

 página 30, exercício: estudo de texto: 

1, 2. 

 página 55, exercícios 1, 3, 4. 

 página 61, exercícios 2, 6. 

 página 65, exercício 2. 

 página 94, exercícios 1, 2. 

 página 116, exercício 1b. 

 página 118, exercício 7. 

 página 123, exercícios 3, 5, 6b, 6c, 6d, 

6e, 7a, 8, 9, 12. 

 página 124, exercício 3. 

 página 127, exercícios 4, 6. 

 página 149, exercício 3a. 

 página 152, exercício 2. 

 página 165, exercício 3. 

 página 176, exercícios 1, 5, 7. 

 página 177, exercícios 1, 3, 4. 

 página 182, exercícios 2, 4, 5. 

 página 187, exercícios 1c, 2. 

 página 190, exercício 1. 

 página 191, exercício 2. 

 página 196, exercício 1. 

 página 199, exercício 7f. 

 página 214, exercício 7. 

 página 215, exercícios 3b, 3c, 3d, 3f, 

3g. 

 página 223, exercício 3. 
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D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercício 7. 

 página 18, exercício 7. 

 página 19, exercício 14. 

 página 65, exercício 10. 

 página 190, exercício 2. 

 

D4- Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercício 8. 

 página 18, exercícios 8, 9. 

 página 21, exercício 1. 

 página 30, exercício: estudo de texto: 

4. 

 página 55, exercício 7. 

 página 61, exercícios 3, 4, 5. 

 página 65, exercícios 4, 6. 

 página 118, exercícios 2, 3. 

 página 123, exercícios 2, 7b, 11, 12. 

 página 149, exercício 2b. 

 página 152, exercício 1. 

 página 165, exercício 3. 

 página 176, exercício 7. 

 página 190, exercício 3. 

 página 191, exercício 4. 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 18, exercício 4. 

 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 55, exercício 6a. 

 página 65, exercício 1b. 

 página 127, exercício 1. 

 

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 

desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercícios 1, 2. 

 página 18, exercício 6. 

 página 19, exercício 13. 

 página 21, exercício 4b. 

 página 65, exercícios 1a, 2 . 

 página 182, exercícios 1, 7. 

 página 187, exercícios 1a, 1b. 

 página 191, exercícios 1, 2. 

 página 214, exercício 6. 

 página 215, exercício 3a. 

 página 223, exercícios 2a, 2b, 2c, 2d, 

2e, 6a, 6b. 

 

D8- Estabelecer a relação causa/ conseqüência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 55, exercícios 2, 5. 

 página 65, exercícios 3, 5. 

 página 123, exercícios 6a, 10. 

 página 176, exercícios 2, 4, 6. 

 página 177, exercício 2. 

 página 182, exercício 3. 

 página 187, exercícios 3, 5. 

 página 191, exercício 4. 

 página 199, exercício 7ª. 

 página 215, exercício 3e. 
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D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 18, exercício 11. 

 página 30, exercício: atividades: 2. 

 página 118, exercício 6. 

 página 127, exercício 2. 

 

D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas linguísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 21, exercício 5. 

 página 116, exercício 1a. 

 página 118, exercício 1. 

 página 123, exercícios 1, 2. 

 página 124, exercícios 1, 5. 

 página 127, exercícios 3, 7. 

 página 199, exercício 7d. 
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D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a este fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 94, exercício 3. 

 

D12 – Reconhecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios, etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

  

Onde encontrar este Descritor: 

 página 152, exercício 2. 

 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade de o aluno identificar o efeito provocado 

no texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa 

alta etc. e pelo uso dos sinais pontuação;  não apenas se restringindo simplesmente a identificação 

de suas funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 21, exercício 2. 

 página 55, exercícios 7, 9, 10. 

 página 214, exercício 3. 
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D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que 

será recebido. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 61, exercício 1. 

 página 177, exercício 5. 

 página 214, exercício 5, 8. 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 6º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

Para viver juntos: português, 6º. Ano: ensino fundamental / Cibele Lopresti Costa , Greta 

Marcheti, Jairo J . Batista Soares. – 1. Ed. Ver. – São Paulo : Edições SM, 2009. 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercícios 1, 3. 

 página 17, exercícios 1a, 1b, 1c, 3. 

 página 19, exercício 3b. 

 página 44, exercício 2ª. 

 página 53, exercícios 2d, 2e, 3a, 4a, 

4b, 5a. 

 página 54, exercício: O contexto: 1a. 

 página 62, exercício 2d. 

 página 63, exercício 5. 

 página 67, exercícios 2, 3, 6b. 

 página 90, exercícios 1a, 1b. 

 página 99, exercício 3b. 

 página 100, exercício 7a. 

 página 112, exercício 3a. 

 página 130, exercícios 1, 2a. 

 página 134, exercícios 6a, 6b. 

 página 135, exercício 1c. 

 página 138, exercício: p/ entender o 

texto: 1. 

 página 145, exercícios 5a, 5b. 

 página 147, exercício 1a. 

 página 159, exercício: 1 (perguntas 4 e 

5) 5c. 

 página 160, exercícios 1, 4. 

 página 173, exercício 6. 

 página 180, exercício 6a. 

 página 186, exercício 1a. 

 página 193, exercício 1b. 

 página 203, exercício 1b. 

 página 207, exercício 1. 

 página 225, exercício 1a. 

 página 230, exercício 1a. 

 página 240, exercício: 1(conclusão1), 

2. 

 página 247, exercício 4a. 

 página 248, exercícios 2,3. 

 página 260, exercício: p/entender o 

texto:1. 

 página 273, exercícios 1, 4, 5a, 5b, 8. 

 página 274, exercícios 3a, 3b. 

 página 280, exercícios 6a, 7. 

 página 281, exercício 1d. 
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 página 289, exercício 1a. 

 página 293, exercícios: p/entender: 1, 

6, 7, 8. 

 página 297, exercício 3a. 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para sua continuidade. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 44, exercício 2b. 

 página 99, exercício 4a. 

 página 135, exercício 1d. 

 página 142, exercício 1d. 

 página 166, exercício 2a. 

 página 212, exercício 1a. 

 página 214, exercício 2b. 

 página 215, exercícios 3a, 4b. 

 página 218, exercícios 1b, 3c. 

 página 250, exercícios 1b, 1c. 

 página 262, exercício: o contexto: 3d. 

 página 293, exercício: o texto:1b. 

 página 299, exercício 6a. 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 39, exercício 2b. 

 página 40, exercícios 4a, 4b, 4c, 4d. 

 página 56, exercício 1a. 

 página 57, exercício 3a. 

 página 76, exercícios 5a, 6e. 

 página 91, exercício 5. 

 página 113, exercício 1b. 

 página 116, exercício 2f. 

 página 132, exercício 1f. 

 página 135, exercício 1b. 

 página 144, exercícios 1f, 1g, 1h. 

 página 146, exercícios 7d, 7g. 

 página 150, exercícios 4a, 4b. 

 página 152, exercícios 2a, 3a. 

 página 159, exercício 3. 

 página 168, exercício 1b. 

 página 181, exercício 4a. 

 página 186, exercício 4a. 

 página 200, exercício 1a. 

 página 203, exercício 1c. 

 página 260, exercício: p/entender o 

texto: 2. 

 página 262, exercício: A linguagem: 

3a, 3b, 3c. 

 página 273, exercício 7b. 

 página 274, exercício 3b. 

 página 279, exercício 3a. 

 página 284, exercício 1c. 

 página 299, exercícios 5a, 7d. 

 

 

D4- Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercícios 2, 4b, 5, 6. 

 página 16, exercício 6. 

 página 17, exercícios 8a, 8b, 3. 

 página 18, exercícios 5a, 5b. 

 página 19, exercício 3a. 

 página 31, exercícios 1d, 3b, 3c, 4a, 

4b. 

 página 32, exercícios 2a, 2b, 3a, 3c. 

 página 33, exercício: Sua opinião: 1, 

2. 

 página 36, exercício 1a. 

 página 40, exercício 3. 

 página 44, exercício 2b. 

 página 53, exercícios 2c, 4c. 

 página 54, exercício 1. 

 página 56, exercício 4b. 

 página 57, exercício 4. 

 página 61, exercício 1b. 

 página 62, exercícios 2b, 2c. 

 página 63, exercícios 4, 6a, 6b, 6c, 7. 

 página 67, exercício 6b. 

 página 68, exercícios 1a, 1b. 

 página 69, exercício 4b. 

 página 75, exercício 2b. 

 página 77, exercício 3. 

 página 90, exercício 1d. 

 página 94, exercício 1b. 

 página 98, exercícios 1b, 1d. 

 página 99, exercícios 3a, 3c. 

 página 100, exercícios 7a, 7b, 7c, 8, 9, 

10, 11, 12. 

 página 101, exercício 3a. 

 página 104, exercício 4, texto: 2. 

 página 105, exercício texto: 3, 4. 

 página 112, exercício 2c. 

 página 121, exercício 1b. 

 página 124, exercícios 4, 7a. 

 página 132, exercícios 1a, 1b, 1e, 2c, 

2d. 

 página 133, exercícios 3b, 4b. 

 página 134, exercício 6c. 

 página 135, exercício 1e. 

 página 138, exercício: p/ entender o 

texto: 4 texto e o leitor: 2, 3. 

 página 139, exercício 5. 

 página 142, exercícios 1a, 1c. 

 página 144, exercício 1e. 

 página 145, exercícios 3a, 3b, 5a, 5b. 

 página 146, exercícios 7a, 8a. 

 página 147, exercícios 1a, 1b. 

 página 150, exercícios 1a, 1d. 

 página 152, exercício 3b. 

 página 159, exercícios 4a, 4b, 4c, 5a, 

7a, 7b, 7c, 8. 

 página 160, exercícios 2,3. 

 página 161, exercícios 10, 11a. 

 página 169, exercício 1d. 

 página 173, exercícios 3, 6, 7. 

 página 174, exercício 4d. 

 página 178, exercícios 1a, 1b, 1c. 

 página 180, exercícios 6b, 6c. 

 página 184, exercício 1a. 

 página 186, exercício 1b. 

 página 187, exercício 5. 

 página 189, exercício 2a. 

 página 193, exercícios 1a, 1c, 2, 3a, 
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3b, 3c. 

 página 194, exercícios 6, 7, 1a. 

 página 196, exercícios 2,3,4. 

 página 200, exercício 1b. 

 página 203, exercício 1a. 

 página 204, exercícios 4a, 4b. 

 página 207, exercícios 2, 5. 

 página 208, exercícios 9a, 10a. 

 página 209, exercício 2. 

 página 214, exercícios 1a, 2a. 

 página 215, exercício 1c. 

 página 218, exercício 1c. 

 página 225, exercícios 1b, 3a, 3b. 

 página 236, exercícios 1a,1b, 1c. 

 página 240, exercício 2. 

 página 241, exercícios 3a, 3b. 

 página 244, exercícios 1a,1b. 

 página 246, exercício 2a. 

 página 252, exercício 2a. 

 página 257, exercícios 3, 6, 7. 

 página 260, exercício 3. 

 página 261, exercícios 4a, 4c. 

 página 262, exercício contexto 3b. 

 página 263, exercício 4d. 

 página 266, exercícios 1a,1d. 

 página 268, exercícios 1b,1c, 2d. 

 página 279, exercício 2a. 

 página 280, exercício 7. 

 página 281, exercício 1a. 

 página 284, exercício 1a. 

 página 289, exercício 1b. 

 página 293, exercícios: p/ entender: 1, 

4, 5, 9, texto:1a, 2  

 página 296, exercícios 2a, 2b, 2c, 2d, 

3a, 3b, 3c, 3d, 3e. 

 página 298, exercício 1c. 

 página 299, exercícios 4c, 6c. 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 11, exercícios 1, 2. 

 página 22, exercícios 1a, 1b, 1c. 

 página 25, exercícios 1b, 2a, 2b, 2c. 

 página 26, exercício 4. 

 página 36, exercícios 1a, 1b. 

 página 39, exercício 2a. 

 página 44, exercícios 1a, 1b, 1c. 

 página 46, exercícios 1a, 1b, 1c. 

 página 47, exercícios 6a, 6b. 

 página 49, exercícios 1a, 1b, 1c. 

 página 85, exercícios 2a, 2b, 2c, 3, 4, 

5, 6, 7. 
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 página 87, exercícios 1, 3a, 3b, 4a, 4b, 

4c. 

 página 88, exercícios 6a, 6b, 6c, 7, 1a, 

2. 

 página 89, exercícios 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 

5b, 5c. 

 página 91, exercícios 4a, 4b, 5. 

 página 98, exercício 2a. 

 página 104, exercícios: Para entender: 

1, 2, 3, 4, exercícios 5, 6, 7 O texto: 1c, 1d, 2. 

 página 105, exercícios: O texto: 3, 4. 

 página 108, exercícios 1a, 1b, 1c. 

 página 112, exercício 2d. 

 página 113, exercício 1a. 

 página 114, exercício regras: 1b. 

 página 115, exercícios 2a, 2b. 

 página 116, exercícios 2b, 2c. 

 página 121, exercícios 1a, 1b. 

 página 138, exercício p/ entender o 

texto: 7. 

 página 150, exercício 4b. 

 página 155, exercícios 1a,1b,1c. 

 página 160, exercícios 5a, 5b, 6a, b. 

 página 166, exercícios 1a, 2a. 

 página 168, exercícios 1b, 3a. 

 página 169, exercícios 2a, 2b. 

 página 189, exercícios 1a, 1b, 1c, 1d. 

 página 204, exercício 5a. 

 página 207, exercício 6c. 

 página 212, exercício 1b. 

 página 216, exercício 2a. 

 página 218, exercícios 2c, 3a, 3b. 

 página 223, exercícios 3, 4, 6. 

 página 225, exercício 5. 

 página 234, exercícios 3a,3 b, 3c. 

 página 244, exercícios 1a, 1b, 1c, 1d. 

 página 257, exercícios 1, 6. 

 página 263, exercício 4c. 

 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 40, exercício 1a. 

 página 42, exercício 3a. 

 página 94, exercício 1b. 

 página 126, exercício 1a. 
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 página 138, exercício p/ entender o 

texto: 4. 

 página 159, exercício 1( 1ª pergunta). 

 página 162, exercício 2a. 

 página 173, exercícios 4a, 4b, 4c, 4d. 

 página 209, exercício 1 (1ª frase). 

 página 223, exercício 6. 

 página 226, exercício 3. 

 página 227, exercício 1a. 

 página 237, exercícios 2a, 3a. 

 página 248, exercício 1a. 

 página 260, exercício Ponto de vista: 

1a. 

 página 262, exercício O contexto: 2a. 

 página 263, exercício 4a. 

 página 273, exercícios 1, 3a. 

 página 284, exercício 2a. 

 página 296, exercício p/ entender: 1. 

 página 297, exercício 4a. 

 página 301, exercício 10a. 

 

D7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que compõem a narrativa. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 

desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 11, exercício 2. 

 página 16, exercícios 1, 2, 3, 4, 5. 

 página 17, exercício 1e. 

 página 19, exercício 3b. 

 página 31, exercícios 1a, 1b, 1c, 3a, 

3c. 

 página 53, exercícios 1, 2a, 2b. 

 página 54, exercício 2. 

 página 61, exercício 1a. 

 página 62, exercício 2a. 

 página 63, exercícios 4, 6a, 6b. 

 página 67, exercícios 1, 4, 6b, 7. 

 página 69, exercício 4a. 

 página 100, exercícios 7b, 7c. 

 página 104, exercício Para entender: 3, 

7. 

 página 125, exercício 4. 

 página 159, exercício 1 (2ª e 3ª 

pergunta). 

 página 163, exercícios 1, 3. 

 página 173, exercício 2 (2ª e 3ª frase). 

 página 214, exercício 2a. 

 página 293, exercício p/ entender. 

D8- Estabelecer a relação causa/ conseqüência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercícios 4c, 4d, 4e. 

 página 19, exercício 3c. 

 página 36, exercício 1b. 

 página 53, exercício 3b. 

 página 56, exercício 5b. 

 página 61, exercício 1c. 

 página 67, exercício 2b. 

 página 76, exercício 4a. 

 página 77, exercício 1b. 

 página 101, exercício 3b. 

 página 104, exercício Para entender: 2. 

 página 116, exercício 2c. 

 página 124, exercício 3. 

 página 134, exercício 6d. 

 página 138, exercício 6. 

 página 142, exercício 1b. 

 página 159, exercício 5b. 

 página 160, exercício 2. 

 página 161, exercício 11b. 

 página 193, exercício 4. 

 página 237, exercícios 2b, 3b. 

 página 248, exercício 2. 

 página 252, exercício 3a. 

 página 260, exercício 4. 

 página 266, exercício 1e. 

 página 273, exercício 7c. 

 página 281, exercício 1c. 

 página 300. exercício 8c. 

 

 

D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 27, exercício 2b. 

 página 39, 1d, 3. 

 página 44, exercício 2a. 

 página 124, exercício 1. 

 página 155, exercício 4. 

 página 162, exercícios 1, 2b. 

 página 173, exercício 2 (ultima frase). 

 página 186, exercício 1a. 

 página 223, exercício 1. 

 página 235, exercício 7a. 

 página 248, exercício 1a. 

 página 273, exercício 2. 

 página 274, exercício 2. 

 página 300, exercício 9b. 
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D10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas linguísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercício 4a. 

 página 39, exercícios 1b, 1c, 3. 

 página 40, exercícios 2, 3. 

 página 44, exercícios 2a, 2b. 

 página 46, exercícios 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 

4, 5b. 

 página 47, exercícios 6c, 6d. 

 página 56, exercício 4a. 

 página 60, exercícios 1a, b. 

 página 61, exercícios 2a, 2b. 

 página 63, exercícios 3b, 6c. 

 página 68, exercício 1a. 

 página 75, exercícios 1a, 1b, 1c, 1d, 

1e, 1f, 1g, 2a, 3a, 3b, 3c. 

 página 76, exercícios 4b, 5b. 

 página 77, exercício 3. 

 página 80, exercícios 1a, 1b, 1c, 1d, 

2b, 2c. 

 página 85, exercícios 2a, 2b, 2c. 

 página 90, exercícios: O contexto:1c, 

A linguagem: 1a, 1b. 

 página 101, exercício 2a. 

 página 114, exercício Separação: 1a. 

 página 126, exercício 2c. 

 página 152, exercícios 1a, 2b, 3c. 

 página 153, exercícios 4, 5a, 5b, 6b,7a, 

7b. 

 página 174, exercícios 3a, 3b, 4c, 4d 

 página 186, exercícios 1b, 2a, 2b, 2c, 

3, 4a, 4b, 4c 

 página 187, exercícios 6a, 6c, 7a, 7d, 8 

 página 196, exercício 5 

 página 200, exercícios 1c, 1d 

 página 203, exercícios 1d,1h, 

 página 204, exercícios 2b, 2c 

 página 205, exercício 4c 

 página 227, exercícios 1a,1b,1c, 

 página 241, exercícios 2a, 2b, 2c 

 página 247, exercício 3 

 página 257, exercícios O texto: 1, 3a, 

3b 

 página 262, exercícios 3a, 4c 

 página 263, exercício 3 

 página 274, exercícios: O contexto: 

1a,1b,2b,3a, 4; A linguagem:1a,1b,2a 

 página 275, exercício 4c 
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 página 281, exercícios 1a,1b. 

 página 289, exercícios 3a, 3b 

 página 296, exercício 5 

 página 300, exercício 1b 

 

D11 – Distinguir um fato da opinião relativa a este fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 40, exercício 1b. 

 página 112, exercício 2c. 

 página 134, exercício 6c. 

 página 138, exercício o texto e o leitor: 2, 3. 

 página 234, exercício 1a. 

 página 269, exercícios 1c, 2a. 

 página 273, exercícios 4, 7a. 

 

D12 – Reconhecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios, etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

  

Onde encontrar este Descritor: 

 página 54, exercício 3. 

 página 56, exercício 3a. 

 página 57, exercício 5. 

 página 161, exercício 7. 

 página 173, exercício 2 (2ª e 3ª frase), 

6. 

 página 197, exercício 2b. 

 página 207, exercício 1 (1ª coluna). 

 página 268, exercícios 3a, 3b, 3c, 3d. 
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D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso deste item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 25, exercício 1c. 

 página 44, exercício 2b. 

 página 47, exercícios 7a, 7b. 

 página 90, exercício A linguagem: 2. 

 página 124, exercício 6a. 

 página 133, exercício 4c. 

 página 205, exercícios 2a, 2b, 2c. 

 página 212, exercício 1c. 

 página 252, exercício 1e. 

 

D14 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade de o aluno identificar o efeito provocado 

no texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa 

alta etc. e pelo uso dos sinais pontuação;  não apenas se restringindo simplesmente a identificação 

de suas funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 19, exercícios 1a, 1b. 

 página 138, exercício p/ entender o texto: 2. 

 página 163, exercícios 5a, 5b, 5c. 

 página 178, exercícios 1a, 1b, 1c. 

D15 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que 

será recebido. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 27, exercício 2a. 

 página 33, exercícios: comparação: 1, 

2, 3a, 3b, 4, 5. 

 página 55, exercício 2. 

 página 56, exercícios 4a, 4b, 4c. 

 página 69, exercícios 1a, 1b, 1c, 1d, 3, 

2, 4a. 

 página 76, exercícios 6a, 6b, 6c, 6d, 

6e. 

 página 105, exercícios: comparação: 1, 

2, 3a, 3b. 

 página 121, exercício 2a. 

 página 126, exercícios 1a, 1b, 2a. 

 página 139, exercícios comparação: 

1a, 1b, 1c, 1d. 

 página 162, exercícios 3a, 3b, 3c. 

 página 175, exercícios: comparação: 1, 

2, 3a, 4. 

 página 189, exercício 3. 

 página 194, exercícios 1b, 1c. 

 página 209, exercício 1 todo. 

 página 225, exercícios 4a, 4b, 7. 

 página 227, exercício 1b. 

 página 241, exercícios: comparação: 

1a,1b,1c, 2; sua opinião:1. 

 página 250, exercício 1a. 

 página 275, exercícios 1a, 1b, 1c, 1d. 

 página 289, exercício 3. 

 página 297, exercícios: comparação: 1, 

2. 

 página 299, exercícios 6b. 6c. 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 7º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

Projeto radix: português, 7º. Ano/ Ernani Terra, Floriana toscano Cavallete. – São Paulo: 

Scipione, 2009. 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 44, exercício 5. 

 página 70, exercício 4. 

 página 80, exercício 8a. 

 página 82, exercício 3. 

 página 90, exercícios 1, 5a. 

 página 91, exercícios 3a, 3b, 3c. 

 página 99, exercícios 3, 8a, 8c. 

 página 105, exercícios 6, 7, 9b. 

 página 134, exercício 2d. 

 página 137, exercício 4. 

 página 144, exercícios 5, 6. 

 página 169, exercício 1. 

 página 176, exercício 5. 

 página 177, exercício 9. 

 

D2 – Estabelecer relações entre informações de partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para continuidade do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 14, exercício 6. 

 página 18, exercício 2c. 

 página 30, exercício 2. 

 página 32, exercício 3a. 

 página 40, exercício 5. 

 página 113, exercício 4a. 

 página 115, exercícios 1, 2, 3, 4. 

 página 123, exercício 2a. 

 página 127, exercício 1a. 

 página 141, exercícios 1b, 1c. 

 página 168, exercício 4c. 

 página 186, exercícios 4, 5. 

 página 193, exercícios 7, 10. 

 página 195, exercícios 1, 4. 

 página 198, exercício 2d. 

 página 199, exercícios 2, 5. 

 página 211, exercícios 6b, 9a. 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercícios 8a, 8b. 

 página 14, exercício 1. 

 página 21, exercício 3. 

 página 31, exercício 5a. 

 página 105, exercício 11. 

 página 106, exercícios 1c, 2b. 

 página 122, exercício 4a. 

 página 138, exercício 1. 

 página 152, exercício 2. 

 página 157, exercícios 3, 4, 5. 

 página 159, exercício 1. 

 página 174, exercício 3. 

 página 186, exercício 8. 

 página 193, exercício 10. 

 página 198, exercício 2a. 

 página 209, exercício 9. 
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D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercícios 1, 4b, 4c. 

 página 14, exercícios 6, 7. 

 página 21, exercício 2b. 

 página 30, exercício 4. 

 página 31, exercícios 7, 8. 

 página 51, exercícios 3a, 5, 6. 

 página 70, exercícios 4, 9b. 

 página 83, exercício 6. 

 página 90, exercícios 1, 2b, 3a, 4. 

 página 91, exercício 2c. 

 página 99, exercício 7a. 

 página 105, exercícios 4, 7, 9c. 

 página 121, exercício 3b. 

 página 134, exercício 2c. 

 página 152, exercício 3. 

 página 164, exercícios 3, 4. 

 página 176, exercício 2. 

 página 177, exercício 7. 

 página 186, exercícios 7, 9. 

 página 193, exercício 3. 

 página 198, exercício 2b. 

 página 199, exercício 1. 

 página 209, exercício 10. 

 página 228, exercício 1a. 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 88, exercícios 1, 2, 3. 

 página 99, exercícios 8a, 8c, 8d, 8e. 

 página 134, exercícios 2a, 2b. 

 página 150, exercício 1. 

 página 190, exercícios 2, 3. 

 página 207, exercício 4a. 

 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício 3. 

 página 36, exercício 3. 

 página 37, 4 exercício b. 

 página 130, exercício 1a. 

 página 164, exercício 1. 

 

D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar, em uma passagem de 

caráter argumentativo, as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor. 

Pretende-se, com este item, que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na 

construção de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o 

ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 63, exercício 7a. 

 página 137, exercício 3b. 

 

D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a estrutura e a 

organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o 

compõem. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual pode ser solicitado ao aluno que 

ele identifique a parte principal ou outras partes secundárias na qual o texto se organiza. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 63, exercício 2a. 

 página 98, exercício 2. 

 página 185, exercício 1. 

 

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 

desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercício 10. 

 página 50, exercícios 1b, 1c, 1d, 1e, 1g. 

 página 51, exercício 8. 

 página 63, exercício 1a. 

 página 121, exercícios 2b, 2c. 

 página 127, exercício 1a. 

 página 130, exercício 3a. 

 página 176, exercícios 1, 2, 3, 4. 

 página 232, exercício 14. 
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D11 – Estabelecer relação causa/ consequência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 30, exercício 3. 

 página 51, exercício 6. 

 página 63, exercícios 2a, 2b. 

 página 70, exercício 9b. 

 página 90, exercícios 2b, 5b. 

 página 99, exercício 7b. 

 página 121, exercício 3b. 

 página 157, exercícios 7, 8. 

 página 164, exercício 2. 

 página 168, exercício 4c. 

 página 185, exercício 1. 

 página 186, exercício 3. 

 página 193, exercícios 4, 9. 

 

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 36, exercício 2. 

 página 44, exercício 1. 

 página 98, exercício 1b. 

 página 105, exercício 2. 

 página 144, exercício 1. 

 página 169, exercício 7. 

 página 199, exercício 3. 

 página 217, exercício 2. 
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D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas lingüísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício 4a. 

 página 31, exercício 6. 

 página 40, exercício 3. 

 página 41, exercício 7. 

 página 51, exercício 3b. 

 página 59, exercício 5b. 

 página 70, exercícios 9a, 9b. 

 página 90, exercícios 1, 6a. 

 página 98, exercício 1c. 

 página 128, exercícios 3, 4, 6. 

 página 130, exercício 1d. 

 página 153, exercício 8. 

 página 164, exercício 6. 

 página 169, exercícios 3, 5, 6. 

 página 182, exercício 2. 

 página 185, exercício 2. 

 página 232, exercício 12. 

 

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 223, exercício 10c. 

 

 

 

 

 



  

  

 

27 
 

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 37, exercício 7b. 

 página 50, exercício 1f. 

 página 121, exercícios 2a, 2b, 2c, 3c. 

 página 123, exercício 1. 

 página 139, exercícios 1a, 1b, 1c, 2b. 

 página 141, exercícios 1a, 1e, 3a, 3b. 

 página 156, exercícios 1, 2, 3. 

 página 167, exercícios 1, 2,3a, 3c, 3d. 

 página 168, exercícios 4a, 4b. 

 página 179, exercícios 1, 3, 4. 

 página 186, exercício 6. 

 página 195, exercício 2. 

 página 223, exercícios 4, 6a, 6b, 6c, 

6d, 8d, 10a, 10b. 

 página 227, exercícios 2, 3, 4, 5. 

 

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso desse item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 130, exercício 3b. 

 página 141, exercício 3b. 

 página 152, exercício 1. 

 página 174, exercício 4. 

 página 177, exercício 6. 

 página 207, exercício 4c. 

 página 221, exercício 6c. 
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D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno identificar o efeito provocado no 

texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa alta 

etc. e pelo uso dos sinais de pontuação; não se restringindo simplesmente a identificação de suas 

funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 37, exercício 5b. 

 página 40 , exercício 2. 

 página 196, exercício 5. 

 página 221, exercício 6b. 

 página 228, exercício 1b. 

 

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a alteração de 

significado de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor em utilizar uma 

linguagem figurada. Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos. Essa habilidade deve focalizar uma determinada palavra ou 

expressão e solicitar do aluno o discernimento do porquê dessa, e não outra palavra ou expressão foi 

selecionada. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 21, exercício 2a. 

 página 22, exercícios 5a, 5b. 

 página 31, exercícios 5b, 6. 

 página 37, exercício 7a. 

 página 41, exercício 6. 

 página 50, exercício 2. 

 página 105, exercício 5a. 

 página 113, exercício 5a. 

 página 121, exercícios 2a, 3a. 

 página 123, exercício 2b. 

 página 127, exercício 2b. 

 página 130, exercício 2b. 

 página 134, exercício 2d. 

 página 141, exercício 1d. 

 página 164, exercício 7. 

 página 165, exercício 4. 

 página 179, exercício 5. 

 página 188, exercícios a, b, c, d. 

 página 193, exercício 5. 

 página 209, exercício 10. 

 página 228, exercício 1c. 

 página 229, exercícios 2a, b, c, d, e, f, 

g, h, i, j, k. 
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D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o sentido que um recurso 

ortográfico como, por exemplo, diminutivo ou, aumentativo de uma palavra, entre outros, e/ou os 

recursos morfossintáticos (forma que as palavras se apresentam), provocam no leitor, conforme o 

que o autor deseja expressar no texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se 

requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões 

gramaticais da língua (ortografia, concordância, estrutura de frase, entre outros) no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 32, exercícios 2a, 2b. 

 página 44, exercício 2. 

 página 52, exercício 2b. 

 página 58, exercícios 1a, 1b, 3a. 

 página 91, exercício 1c. 

 página 99, exercício 5. 

 página 105, exercício 12a. 

 página 11, exercício 5b. 

 página 122, exercício 4a. 

 página 123, exercício 3. 

 página 128, exercício 7. 

 página 157, exercício 6. 

 página 177, exercício 8. 

 página 193, exercício 8. 

 página 195, exercício 4. 

 página 207, exercício 5a. 

 página 221, exercício 9a. 

 página 222, exercício 3c. 

 página 231, exercícios 3, 7. 

 

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em 

que serão recebidos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício 1. 

 página 70, exercícios 6, 8. 

 página 88, exercício 3. 

 página 105, exercício 10. 

 página 127, exercício 2b. 

 página 144, exercício 7. 

 página 190, exercício 4. 

 página 209, exercício 10. 

 

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 

mesmo tema. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar as diferentes opiniões 

emitidas sobre um mesmo fato ou tema. A construção desse conhecimento é um dos principais 

balizadores de um dos objetivos do ensino da Língua Portuguesa, qual seja, o de capacitar o aluno a 

analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 

avaliação dos textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 51, exercício 7. 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 8º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

Projeto radix: português, 8º. Ano/ Ernani Terra, Floriana toscano Cavallete. – São Paulo: 

Scipione, 2009. 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 39, exercício 3. 

 página 47, exercícios 4, 5. 

 página 64, exercício 8. 

 página 80, exercícios 1, 2, 3. 

 página 83, exercício 2. 

 página 93, exercícios 2, 6, 8. 

 página 114, exercícios 3, 4, 5. 

 página 127, exercícios 2, 3, 4. 

 página 136, exercícios 2, 5. 

 página 154, exercício 5. 

 página 189, exercícios 3, 10. 

 página 231, exercício 10a. 

 

D2 – Estabelecer relações entre informações de partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para continuidade do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 74, exercícios 1, 2. 

 página 85, exercícios 1, 2, 4. 

 página 102, exercícios 3a, 6a. 

 página 129, exercícios 1, 3, 4, 5. 

 página 136, exercício 3. 

 página 147, exercício a. 

 página 177, exercício 3a. 

 página 181, exercício 11a. 

 página 189, exercício 2. 

 página 213, exercício 4a. 

 página 215, exercícios 10, 12. 

 página 231, exercício 8a. 
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D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 32, exercício 1d. 

 página 48, exercício 1. 

 página 56, exercício 4. 

 página 63, exercícios 3a, 3b, 4. 

 página 65, exercício 4. 

 página 84, exercícios a, b, c, d, ,e, f, g, 

h, i, j. 

 página 88, exercício 3c. 

 página 116, exercício 7. 

 página 144, exercícios 2, 4. 

 página 145, exercícios 5, 8. 

 página 163, exercícios: destilar: a, b, 

5, 9. 

 página 169, exercício 1b. 

 página 181, exercícios 3a, 8a. 

 página 198, exercícios 3, 5b. 

 página 204, exercício 3a. 

 página 211, exercício 3a. 

 página 216, exercício 1. 

 

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercício 7. 

 página 32, exercício 9b. 

 página 39, exercício 4a. 

 página 47, exercícios 2, 4, 5, 6. 

 página 56, exercício 5. 

 página 63, exercício 2b. 

 página 64, exercício 10. 

 página 71, exercícios 2, 3. 

 página 80, exercício 1. 

 página 83, exercício 4. 

 página 84, exercícios 9, 10. 

 página 88, exercício 3b. 

 página 93, exercício 7. 

 página 100, exercícios 6, 8. 

 página 114, exercícios 2, 7a. 

 página 115, exercício 1. 

 página 127, exercício 4. 

 página 136, exercício 7. 

 página 144, exercícios 1b, 2, 4. 

 página 154, exercícios 3, 4b, 4c. 

 página 162, exercícios 1a, 1b, 2a, 2b. 

 página 163, exercícios: destilar: c, 6, 

8, 10. 

 página 166, exercício 2c. 

 página 172, exercícios 2a, 2b. 

 página 176, exercícios 5, 6, 5. 

 página 181, exercício 11b. 

 página 189, exercícios 4, 5, 11a. 

 página 190, exercício 12. 

 página 192, exercício 4b. 

 página 198, exercício 6. 

 página 204, exercício 3c. 

 página 216, exercícios 2, 3. 

 página 230, exercício 2. 

 página 231, exercícios 10b, 10c. 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 37, exercício 5b. 

 página 60, exercícios 2, 3. 

 página 93, exercícios 3a, 3b, 5b, 5c. 
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D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 63, exercício 3b. 

 página 169, exercício 1c. 

 página 181, exercício 1. 

 

D7 – Identificar a tese de um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o ponto de vista ou a 

ideia central defendida pelo autor. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva, apoiada 

em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 71, exercício 1b. 

 página 181, exercício 7d. 

 

D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las.  

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar, em uma passagem de 

caráter argumentativo, as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor. 

Pretende-se, com este item, que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na 

construção de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o 

ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 181, exercício 7b. 

 

D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a estrutura e a 

organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o 

compõem. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual pode ser solicitado ao aluno que 

ele identifique a parte principal ou outras partes secundárias na qual o texto se organiza. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 204, exercício 5. 

 

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 

desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercício 1. 

 página 63, exercício 1b. 

 página 68, exercício 1. 

 página 83, exercício 1. 

 página 84, exercício 8. 

 página 100, exercícios 2, 3, 4, 5. 

 página 168, exercícios 2, 4, 5, 6, 8. 

 página 175, exercícios 2, 3a. 

 página 188, exercício 1b. 

 página 189, exercício 11a. 

 

D11 – Estabelecer relação causa/ conseqüência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  

 

 

 



  

  

 

36 
 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 32, exercício 9a. 

 página 71, exercício 1a. 

 página 80, exercício 2. 

 página 83, exercício 5. 

 página 100, exercícios 7, 9. 

 página 108, exercício 2. 

 página 136, exercício 4. 

 página 154, exercícios 2, 4a. 

 página 162, exercício 2a. 

 página 198, exercício 5a. 

 

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 71, exercício 5b. 

 página 93, exercício 5a. 

 página 204, exercício 3b. 

 página 230, exercício 2. 

 

D13 – Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas lingüísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 63, exercício 2b. 

 página 83, exercícios 3, 6. 

 página 84, exercício 7. 

 página 132, exercício 2. 

 página 175, exercício 3a. 

 página 204, exercício 4. 

 página 228, exercício 2a. 

 página 229, exercícios 4a, 4c. 

 página 231, exercícios 8b, 9a. 
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D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 189, exercícios 3, 9. 

 

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 53, exercício 4b. 

 página 105, exercícios 2a, 2b. 

 página 144, exercício 1b. 

 página 170, exercício 4a. 

 página 177, exercícios 1, 2. 

 página 204, exercício 6. 

 página 211, exercício 1a. 

 página 217, exercícios 5, 10. 

 

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso desse item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 60, exercício x. 

 página 162, exercício 3. 

 página 210, exercício 6e. 

 página 231, exercícios 8c, 10e. 

 

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno identificar o efeito provocado no 

texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa alta 

etc. e pelo uso dos sinais de pontuação; não se restringindo simplesmente a identificação de suas 

funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 33, exercícios 1c, 2d, 3b. 

 página 39, exercício 4a. 

 página 85, exercício 3. 

 página 129, exercício 6. 

 página 136, exercício 6. 

 página 147, exercício c. 

 página 164, exercício 5. 

 página 189, exercício 6. 

 

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a alteração de 

significado de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor em utilizar uma 

linguagem figurada. Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos. Essa habilidade deve focalizar uma determinada palavra ou 

expressão e solicitar do aluno o discernimento do porquê dessa, e não outra palavra ou expressão foi 

selecionada. 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercícios 3c, 6. 

 página 32, exercício 2. 

 página 47, exercícios 7, 8. 

 página 63, exercício 2c. 

 página 83, exercício 3. 

 página 102, exercício 4. 

 página 115, exercício 4b. 

 página 129, exercício 2. 

 página 147, exercício c. 

 página 164, exercício 2. 

 página 168, exercício 7. 

 página 170, exercício 4d. 

 página 176, exercício 8. 

 página 181, exercício 7b. 

 página 189, exercício 2. 
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D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o sentido que um recurso 

ortográfico como, por exemplo, diminutivo ou, aumentativo de uma palavra, entre outros, e/ou os 

recursos morfossintáticos (forma que as palavras se apresentam), provocam no leitor, conforme o 

que o autor deseja expressar no texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se 

requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões 

gramaticais da língua (ortografia, concordância, estrutura de frase, entre outros) no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercícios 3b, 8. 

 página 39, exercícios 1b, 2. 

 página 53, exercícios 3, 4a. 

 página 65, exercício 3b. 

 página 69, exercício 2a. 

 página 101, exercício 11. 

 página 147, exercício b. 

 página 166, exercícios 2b, 3. 

 página 198, exercício 2. 

 página 204, exercício 2. 

 página 206, exercício 1b. 

 página 211, exercício 4. 

 página 218, exercícios 1, 2, 5. 

 página 225, exercício 2a. 

 página 226, exercício 7. 

 página 228, exercícios 2b, 3. 

 página 231, exercício 9b. 

 

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em 

que serão recebidos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 47, exercício 3. 

 página 56, exercício 2a. 

 página 168, exercício 1. 

 página 197, exercício 1. 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 9º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

 

Para viver juntos: português, 9º. Ano: ensino fundamental / Greta Marcheti, Heidi Strecker, 

Mirella L.Cleto. – 1. Ed. Ver. – São Paulo : Edições SM, 2009. 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercícios 3, 4a, 4b, 6, 8b. 

 página 50, exercício 6b. 

 página 53, exercício 4a. 

 página 61, exercício 5a. 

 página 64, exercício 6b. 

 página 81, exercício 3b. 

 página 82, exercícios 1a, 1b. 

 página 96, exercício 4a. 

 página 116, exercício: Articulação:5, 

contexto: 2a, 3b. 

 página 117, exercício 4. 

 página 125, exercício 3a. 

 página 128, exercício p/ entender: 2, 3. 

 página 149, exercício p/ entender: 2a. 

 página 150, exercício 2a. 

 página 151, exercício 4c. 

 página 162, exercício 3a. 

 página 214, exercícios 1a, 1b, 1d, 2a, 

2b. 

 página 215, exercícios 6b, 6c. 

 página 217, exercício 2. 

 página 228, exercício 2a. 

 página 243, exercício 6a. 

 página 265, exercício 4b. 

 página 276, exercícios 2a, 2b, 3a, 6. 

 página 279, exercício p/ entender: 1. 

 página 282, exercício 8a. 
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D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para sua continuidade. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 25, exercícios 1, 2. 

 página 40, exercício 1a. 

 página 42, exercício 2d. 

 página 89, exercícios 1a, 1b, 1c, 1d, 

2a, 2b, 2c,2d, 3a,3b,3c. 

 página 90, exercícios 6b, 7c. 

 página 91, exercícios 1b, 3. 

 página 102, exercício 1e. 

 página 103, exercícios 4d, 5b. 

 página 104, exercícios 2a, 2b, 2c. 

 página 108, exercício 3d. 

 página 115, exercício 4a. 

 página 125, exercício 4a. 

 página 168, exercício 2a. 

 página 170, exercício 1d. 

 página 195, exercício 3a. 

 página 217, exercício 3. 

 página 225, exercício 4a. 

 página 281, exercício 4d. 

 página 282, exercício 7a. 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 24, exercício 4a. 

 página 42, exercícios 1a, 1b. 

 página 59, exercício 1e. 

 página 79, exercício 3a. 

 página 102, exercícios 2a, 2b. 

 página 117, exercício 2. 

 página 181, exercício 7. 

 página 182, exercícios 1a, 1b, 3a, 3b, 

4b. 

 página 184, exercício: o contexto: 1a, 

2. 

 página 190, exercícios 2a, 2e. 

 página 192, exercício 1b. 

 página 195, exercícios 1, 3b, 4. 

 página 203, exercício 1a. 

 página 217, exercício 2. 

 página 224, exercícios 2a, 2b. 

 página 232, exercício 1a. 

 página 234, exercício 2e. 

 página 235, exercício 1c. 

 página 238, exercício 2a. 

 página 252, exercício 4a. 

 página 262, exercício 2c. 

 página 263, exercício 5c. 

 página 281, exercício 5a. 

 

D4- Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercício 2. 

 página 16, exercícios 5, 7. 

 página 18, exercícios 1a, 1b. 

 página 19, exercício 3b. 

 página 29, exercícios 3b, 4c. 

 página 30, exercícios 2b, 4b, 4c. 

 página 36, exercício 1b. 

 página 43, exercício 5a. 

 página 49, exercícios 2a, 2b, 3c, 4. 

 página 50, exercícios 6c, 1a, 1b, 1c, 

1d, 2b, 3. 

 página 51, exercícios 6a, 6b, 6c. 

 página 52, exercício 3. 

 página 53, exercício 4b. 
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 página 64, exercícios 4, 5, 7a, 7b. 

 página 65, exercícios 4a, 4b, 5. 

 página 68, exercício 1c. 

 página 70, exercícios 2a, 2b. 

 página 71, exercício 2a. 

 página 79, exercício 3b. 

 página 81, exercícios 1a,4b, 4c. 

 página 96, exercício 4b. 

 página 104, exercício 1d. 

 página 107, exercícios 2a, 2b. 

 página 117, exercícios: 6a, 6b, 6c. 

 página 123, exercício 1a. 

 página 135, exercício 2c. 

 página 136, exercício 2a. 

 página 137, exercícios 2b, 2c. 

 página 149, exercícios: p/ entender: 

1a, 1b, 1c, 2b, 4a, 5. 

 página 150, exercícios: 4a, 4b. 

 página 151, exercícios: 4a, 4c. 

 página 159, exercício 1b. 

 página 162, exercícios: p/ entender: 

1a, 1b, 3b. 

 página 169, exercícios: 1a, 1b. 

 página 170, exercício 1c. 

 página 181, exercícios: 5a, 8b. 

 página 184, exercícios: o contexto: 1b, 

1c. 

 página 190, exercício 1b. 

 página 202, exercícios: 2b, 2c. 

 página 206, exercício 1b. 

 página 211, exercício 3a. 

 página 214, entender: 2. 

 página 215, exercícios: 7b, 11. 

 página 216, exercício 4a. 

 página 225, exercício 4a. 

 página 228, exercício 2b. 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 45, exercícios: 1, 2, 3, 5a, 5b, 

6. 

 página 68, exercícios: 1a, 1b. 

 página 73, exercícios: 1a, 1b. 

 página 79, exercícios: 1a, 1b, 2a, 2b, 

3b, 4a. 

 página 103, exercícios: 4a, 4b. 

 página 106, exercícios: 1a, 1b, 1c. 

 página 108, exercícios: 3a, 3b. 

 página 113, exercícios: 1, 2a, 2b, 2c, 

3a, 3b. 

 página 116, exercícios: Articulação: 2, 

3, 6b. 

 página 124, exercício 4a. 
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 página 135, exercícios: 1a, 1b, 1c. 

 página 140, exercício 1a. 

 página 157, exercício 1a. 

 página 168, exercícios: 1a, 3a, 3b. 

 página 170, exercícios: 1a, 1b, 2a. 

 página 190, exercícios: 1a, 2b. 

 página 192, exercício 1a. 

 página 195, exercícios: 6a, 6b. 

 página 196, exercícios: 7a, 8a, 8b, 8c, 

9. 

 página 197, exercícios: 1a, 1b. 

 página 202, exercícios: 1a, 1b. 

 página 206, exercícios: 1a, 1b. 

 página 224, exercício 2b. 

 página 235, exercícios: 1a, 1b. 

 página 236, exercício 1a. 

 página 243, exercícios: 1, 2b, 3a. 

 página 245, exercícios: 1a, 1b, 1c, 2, 

4a. 

 página 246, exercícios: 3a, 3c, 3d, 3e. 

 página 247, exercícios: 2a, 4b. 

 página 250, exercício 1a. 

 página 252, exercícios: 1a, 2a. 

 página 255, exercício 1c. 

 página 256, exercício 4b. 

 página 257, exercício 3. 

 página 260, exercícios: 1a, 1b. 

 página 263, exercício 5a. 

 página 264, exercício 1b. 

 página 279, exercícios: p/ entender: 2, 

3, 4; o texto: 3a. 

 página 280, exercício 1a. 

 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercício 7. 

 página 17, exercício 1a. 

 página 40, exercício 1b. 

 página 64, exercícios: p/ entender: 1. 

 página 81, exercício 5a. 

 página 115, exercícios: 2a, 2b, 2c, 2d, 

2e, 2f, 2g, 2h. 

 página 120, exercício 1a. 

 página 125, exercício 4a. 

 página 128, exercício 6. 

 página 214, exercício 2. 

 página 265, exercício 3b. 
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D7 – Identificar a tese de um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o ponto de vista ou a 

ideia central defendida pelo autor. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva, apoiada 

em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 79, exercício 4a. 

 

D8- Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar, em uma passagem de 

caráter argumentativo, as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor. 

Pretende-se, com este item, que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na 

construção de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o 

ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 82, exercício 4b. 

 página 83, exercício A linguagem: 3. 

 página 96, exercícios: 2b, 4b. 

 página 97, exercício 3b. 

 página 214, exercício estrutura: 3. 

 página 215, exercícios: 5a, 5b, 8. 

 página 228, exercícios: p/ entender: 2, 

3, 5, 6, 8a. 

 

D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a estrutura e a 

organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o 

compõem. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual pode ser solicitado ao aluno que 

ele identifique a parte principal ou outras partes secundárias na qual o texto se organiza. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 49, exercício 1. 

 página 96, exercício p/ entender: 1. 

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 
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desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 15, exercícios: p/ entender: 1, 

5, 8b. 

 página 16, exercícios: 4a, 4b, 6. 

 página 17, exercícios: 8a, 8b, 8c, 8d, 

8e, 8f, 8g. 

 página 19, exercício 4. 

 página 29, exercícios: 1, 2, 5a, 5b. 

 página 30, exercícios: 6, 2a, 4a, 4b, 4c. 

 página 50, exercício 6a. 

 página 53, exercício 5d. 

 página 64, exercício 3, o texto: 1a, 2. 

 página 65, exercício 5, Comparação: 

3a, 3b. 

 página 79, exercício 1a. 

 página 162, exercício 4. 

 página 181, exercícios: 1a, 1b, 5b. 

 página 182, exercício 2b. 

 página 184, A linguagem: 1b. 

 página 185, exercícios: 2a, 2b. 

 página 277, exercícios: 3a, 5. 

 

D11 – Estabelecer relação causa/ consequência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 29, exercício 3a. 

 página 37, exercício 1a. 

 página 49, exercício 3b. 

 página 64, exercícios: 2a, 6b. 

 página 74, exercício 1a. 

 página 102, exercício 1a. 

 página 103, exercício 4b. 

 página 115, exercício 3. 

 página 116, exercício Contexto: 2b. 

 página 125, exercício 1. 

 página 136, exercício 1a. 

 página 149, exercícios: p/ entender: 

2c, 3. 

 página 181, exercícios: 2, 3, 4, 5c, 8a. 

 página 214, exercícios: p/ entender: 

2c, 4. 

 página 215, exercício 7a. 

 página 228, exercício 7. 

 página 263, exercício 5b. 

 página 265, exercícios: 3a, 3c. 

 página 276, exercício 3b.
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D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 113, exercício 4c. 

 página 211, exercício 2. 

 página 245, exercício 1a. 

 página 246, exercício 3f. 

 página 247, exercício o contexto: 3 a linguagem: 2b. 

 

D13 – Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas lingüísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 22, exercício 3. 

 página 37, exercícios: 1e, 1f, 2. 

 página 38, exercícios: 1a, 1c,1d. 

 página 42, exercícios: 2a, 2e, 3b, 4. 

 página 43, exercícios: 5b,5c, 5e, 5f, 

6b, 7. 

 página 83, exercício o Contexto: 3. 

 página 97, exercício 2. 

 página 102, exercício 2a. 

 página 106, exercício 1d. 

 página 107, exercícios: Entreletras: 2, 

3. 

 página 113, exercício 4a. 

 página 116, contexto: 5. 

 página 117, exercícios: 3a, 5. 

 página 124, exercício 5c. 

 página 128, o texto: 4. 

 página 159, exercícios: 1a, 2. 
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 página 162, exercício: o texto: 1a. 

 página 168, exercício 1d. 

 página 169, exercícios: 2a, 2b, 3b. 

 página 172, exercícios: 1a, 1b, 1c, 3e. 

 página 174, exercício 1 todo. 

 página 175, exercícios: 2 e 3 todo. 

 página 184, exercícios: 2, 3a, 3b. 

 página 190, exercício 1c. 

 página 191, exercício 4b. 

 página 193, exercícios: 4a, 4b, 4c, 5a, 

5b, 6, 7a, 7b, 8b, 9. 

 página 197, exercícios: 2a, 2b. 

 página 202, exercícios: 2a, 2d, 3a, 3b, 

3c, 3d. 

 página 203, exercícios: 1b, 2a, 2b, 2c, 

3a, 3b, 3c. 

 página 214, exercício 1c. 

 página 216, exercícios: 2a, 2b, 2c. 

 página 224, exercício 1c. 

 página 240, exercícios: 1 e 2 todo. 

 página 241, exercícios: toda a página. 

 página 247, o contexto: 1. 

 página 255, exercícios: 2a, 2b. 

 página 256, exercícios: 1a, 1b, 3b, 4a. 

 página 263, exercícios: 3a, 3b, 3c. 

 página 264, exercício 1a. 

 página 277, exercício 4. 

 página 279, exercício 1a. 

 página 283, exercícios: 10b, 10c. 

 página 284, exercício 15. 

 página 285, exercício 19c. 

 

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 60, exercício 2a. 

 página 81, exercício 2. 

 página 82, exercício o contexto: 2. 

 página 97, exercício 3b. 

 página 211, exercício 2. 

 página 214, exercício 2c. 

 página 216, exercício a linguagem: 1a. 

 página 217, exercício 4. 

 página 228, exercício p/ entender: 1. 
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D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 24, exercícios: 3a, 3b, 3c, 3d, 

4b. 

 página 120, exercícios: 1b, 2. 

 página 123, exercícios: 2a, 2b. 

 página 124, exercício: 3a. 

 página 125, exercícios: 2a, 5b. 

 página 135, exercícios: 3a, 3b. 

 página 136, exercício: 1b. 

 página 137, exercício: 4. 

 página 138, exercício: 1a. 

 página 163, exercício: o texto; 2a. 

 página 279, exercício: 5a. 

 página 280, exercício: 1b. 

 página 282, exercícios: 8b, 8c. 

 

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso desse item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 

 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 37, exercícios: 1a, 1f. 

 página 135, exercício: 1d. 

 página 202, exercício: 1b. 

 página 235, exercício: 1d. 

 página 236, exercício: 1b. 

 página 253, exercício: 1b. 

 página 280, exercício: 1d. 
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D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno identificar o efeito provocado no 

texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa alta 

etc. e pelo uso dos sinais de pontuação; não se restringindo simplesmente a identificação de suas 

funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 30, exercício: 1b. 

 página 72, exercício: 1d. 

 página 108, exercício: 1d. 

 página 128, exercício: o texto: 2a. 

 página 252, exercício: 3a. 

 página 266, exercício: 1a. 

 página 283, exercício: 10a. 

 

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a alteração de 

significado de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor em utilizar uma 

linguagem figurada. Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos. Essa habilidade deve focalizar uma determinada palavra ou 

expressão e solicitar do aluno o discernimento do porquê dessa, e não outra palavra ou expressão foi 

selecionada. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 29, exercícios: 4a, 4b. 

 página 42, exercícios: 1b, 4. 

 página 43, exercício: 7. 

 página 50, exercícios: 2a, 2b, 3. 

 página 60, exercício: 3. 

 página 81, exercício: 4a. 

 página 82, exercício: 2a. 

 página 83, exercício: A linguagem: 5. 

 página 115, exercício: 4c. 

 página 151, exercício: 3d. 

 página 157, exercício: 2b. 

 página 183, exercício: 6b. 

 página 196, exercício: 7d. 

 página 216, exercícios: O contexto: 

1b, 4b. 

 página 245, exercício: 3. 

 página 250, exercício: 1b. 

 página 255, exercícios: 1a, 3a. 

 página 260, exercício: 1c. 

 página 264, exercício: 2c. 

 página 268, exercício: 1f. 

 página 276, exercício: 1
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D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o sentido que um recurso 

ortográfico como, por exemplo, diminutivo ou, aumentativo de uma palavra, entre outros, e/ou os 

recursos morfossintáticos (forma que as palavras se apresentam), provocam no leitor, conforme o 

que o autor deseja expressar no texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se 

requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões 

gramaticais da língua (ortografia, concordância, estrutura de frase, entre outros) no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 18, exercício: A linguagem: 2c. 

 página 19, exercício: 3a. 

 página 22, exercício: 3. 

 página 30, exercício: 1a. 

 página 31, exercício: 3b, 

 página 36, exercício: 1a. 

 página 37, exercícios: 1f, 1g, 2, 3a. 

 página 38, exercício: 1b. 

 página 42, exercício: 2e. 

 página 43, exercícios: 5b, 6b. 

 página 50, exercício: 5. 

 página 53, exercícios: 5b, 5c. 

 página 59, exercícios: 1f, 1i. 

 página 60, exercício: 2b. 

 página 61, exercícios: 4, 5c. 

 página 70, exercício: 1b. 

 página 71, exercícios: 2b, 2c. 

 página 81, exercício: 3a. 

 página 83, exercício: A linguagem: 2. 

 página 96, exercício: o texto: 1a. 

 página 102, exercício: 1b. 

 página 104, exercícios: 1a, 3. 

 página 105, exercícios: 5a, 5b, 5c. 

 página 106, exercício: 1e. 

 página 117, exercícios: 3a, 3b. 

 página 123, exercício: 1f. 

 página 124, exercícios: 3c,4c. 

 página 137, exercício: 3c. 

 página 138, exercício: 2d. 

 página 151, exercício: 3d. 

 página 163, exercício: o texto; 2b. 

 página 183, exercício: 6b. 

 página 190, exercício: 1d. 

 página 193, exercício: 7c. 

 página 216, exercício: A 

linguagem:1b. 

 página 234, exercícios: 1b, 2g. 

 página 235, exercício: 2b. 

 página 238, exercício: 1e. 

 página 253, exercício: 2a. 

 página 262, exercício: 1c. 

 página 268, exercício: 1a. 

 página 279, exercício: 5b. 

 página 281, exercício: 6a. 

 página 282, exercício: 9b. 

 página 284, exercício: 13c. 
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D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em 

que serão recebidos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 18, exercícios: O contexto: 2a, 

2b, 2c. 

 página 31, exercícios: 1, 2a, 2b, 3a. 

 página 51, exercícios: 5, 6a, 6b, 6c, 7. 

 página 52, exercícios: O contexto: 1, 

2. 

 página 65, exercícios: Comparação: 1, 

2a, 2b, 3c, 3d. 

 página 81, exercício: 1a. 

 página 97, exercícios: Comparação: 1, 

2. 

 página 128, exercícios: o texto: 2b, 2c, 

2d. 

 página 129, exercícios: Comparação: 

1, 2, exercícios: 3, 4, 5a, 5b, 5c. 

 página 163, exercícios: comparação: 

1a, 1b, 3a. 

 página 197, exercício: Comparação: 1. 

 página 229, exercícios: 1, 2. 

 página 246, exercícios: 4a, 4c. 

 página 247, exercício: 5. 

 página 255, exercício: 3b. 

 página 257, exercícios: 1, 2a. 

 página 264, exercício: 2a. 

 

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 

mesmo tema. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar as diferentes opiniões 

emitidas sobre um mesmo fato ou tema. A construção desse conhecimento é um dos principais 

balizadores de um dos objetivos do ensino da Língua Portuguesa, qual seja, o de capacitar o aluno a 

analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 

avaliação dos textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 81, exercício: 5b. 

 página 229, exercício: 3. 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 8º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

 

Projeto radix: português, 8º. Ano/ Ernani Terra, Floriana toscano Cavallete. – São Paulo: 

Scipione, 2009. 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 39, exercício 3. 

 página 47, exercícios 4, 5. 

 página 64, exercício 8. 

 página 80, exercícios 1, 2, 3. 

 página 83, exercício 2. 

 página 93, exercícios 2, 6, 8. 

 página 114, exercícios 3, 4, 5. 

 página 127, exercícios 2, 3, 4. 

 página 136, exercícios 2, 5. 

 página 154, exercício 5. 

 página 189, exercícios 3, 10. 

 página 231, exercício 10a. 

 

D2 – Estabelecer relações entre informações de partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para continuidade do texto. 

 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 74, exercícios 1, 2. 

 página 85, exercícios 1, 2, 4. 

 página 102, exercícios 3a, 6a. 

 página 129, exercícios 1, 3, 4, 5. 

 página 136, exercício 3. 

 página 147, exercício a. 

 página 177, exercício 3a. 

 página 181, exercício 11a. 

 página 189, exercício 2. 

 página 213, exercício 4a. 

 página 215, exercícios 10, 12. 

 página 231, exercício 8a. 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 32, exercício 1d. 

 página 48, exercício 1. 

 página 56, exercício 4. 

 página 63, exercícios 3a, 3b, 4. 

 página 65, exercício 4. 

 página 84, exercícios a, b, c, d, ,e, f, g, 

h, i, j. 

 página 88, exercício 3c. 

 página 116, exercício 7. 

 página 144, exercícios 2, 4. 

 página 145, exercícios 5, 8. 

 página 163, exercícios: destilar: a, b, 

5, 9. 

 página 169, exercício 1b. 

 página 181, exercícios 3a, 8a. 

 página 198, exercícios 3, 5b. 

 página 204, exercício 3a. 

 página 211, exercício 3a. 

 página 216, exercício 1. 
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D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercício 7. 

 página 32, exercício 9b. 

 página 39, exercício 4a. 

 página 47, exercícios 2, 4, 5, 6. 

 página 56, exercício 5. 

 página 63, exercício 2b. 

 página 64, exercício 10. 

 página 71, exercícios 2, 3. 

 página 80, exercício 1. 

 página 83, exercício 4. 

 página 84, exercícios 9, 10. 

 página 88, exercício 3b. 

 página 93, exercício 7. 

 página 100, exercícios 6, 8. 

 página 114, exercícios 2, 7a. 

 página 115, exercício 1. 

 página 127, exercício 4. 

 página 136, exercício 7. 

 página 144, exercícios 1b, 2, 4. 

 página 154, exercícios 3, 4b, 4c. 

 página 162, exercícios 1a, 1b, 2a, 2b. 

 página 163, exercícios: destilar: c, 6, 

8, 10. 

 página 166, exercício 2c. 

 página 172, exercícios 2a, 2b. 

 página 176, exercícios 5, 6, 5. 

 página 181, exercício 11b. 

 página 189, exercícios 4, 5, 11a. 

 página 190, exercício 12. 

 página 192, exercício 4b. 

 página 198, exercício 6. 

 página 204, exercício 3c. 

 página 216, exercícios 2, 3. 

 página 230, exercício 2. 

 página 231, exercícios 10b, 10c. 
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D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 37, exercício 5b. 

 página 60, exercícios 2, 3. 

 página 93, exercícios 3a, 3b, 5b, 5c. 

 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 63, exercício 3b. 

 página 169, exercício 1c. 

 página 181, exercício 1. 
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D7 – Identificar a tese de um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o ponto de vista ou a 

ideia central defendida pelo autor. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva, apoiada 

em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 71, exercício 1b. 

 página 181, exercício 7d. 

 

D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las.  

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar, em uma passagem de 

caráter argumentativo, as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor. 

Pretende-se, com este item, que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na 

construção de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o 

ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 181, exercício 7b. 

 

D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a estrutura e a 

organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o 

compõem. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual pode ser solicitado ao aluno que 

ele identifique a parte principal ou outras partes secundárias na qual o texto se organiza. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 204, exercício 5. 
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D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 

desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercício 1. 

 página 63, exercício 1b. 

 página 68, exercício 1. 

 página 83, exercício 1. 

 página 84, exercício 8. 

 página 100, exercícios 2, 3, 4, 5. 

 página 168, exercícios 2, 4, 5, 6, 8. 

 página 175, exercícios 2, 3a. 

 página 188, exercício 1b. 

 página 189, exercício 11a. 

 

D11 – Estabelecer relação causa/ conseqüência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 32, exercício 9a. 

 página 71, exercício 1a. 

 página 80, exercício 2. 

 página 83, exercício 5. 

 página 100, exercícios 7, 9. 

 página 108, exercício 2. 

 página 136, exercício 4. 

 página 154, exercícios 2, 4a. 

 página 162, exercício 2a. 

 página 198, exercício 5a. 

 

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 71, exercício 5b. 

 página 93, exercício 5a. 

 página 204, exercício 3b. 

 página 230, exercício 2. 

 

D13 – Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas lingüísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 63, exercício 2b. 

 página 83, exercícios 3, 6. 

 página 84, exercício 7. 

 página 132, exercício 2. 

 página 175, exercício 3a. 

 página 204, exercício 4. 

 página 228, exercício 2a. 

 página 229, exercícios 4a, 4c. 

 página 231, exercícios 8b, 9a.

 

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 189, exercícios 3, 9. 
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D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 53, exercício 4b. 

 página 105, exercícios 2a, 2b. 

 página 144, exercício 1b. 

 página 170, exercício 4a. 

 página 177, exercícios 1, 2. 

 página 204, exercício 6. 

 página 211, exercício 1a. 

 página 217, exercícios 5, 10. 

 

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso desse item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 60, exercício x. 

 página 162, exercício 3. 

 página 210, exercício 6e. 

 página 231, exercícios 8c, 10e. 

 

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno identificar o efeito provocado no 

texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa alta 

etc. e pelo uso dos sinais de pontuação; não se restringindo simplesmente a identificação de suas 

funções na sintaxe da frase. 

Onde encontrar este Descritor: 
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 página 33, exercícios 1c, 2d, 3b. 

 página 39, exercício 4a. 

 página 85, exercício 3. 

 página 129, exercício 6. 

 página 136, exercício 6. 

 página 147, exercício c. 

 página 164, exercício 5. 

 página 189, exercício 6. 

 

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a alteração de 

significado de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor em utilizar uma 

linguagem figurada. Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos. Essa habilidade deve focalizar uma determinada palavra ou 

expressão e solicitar do aluno o discernimento do porquê dessa, e não outra palavra ou expressão foi 

selecionada. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercícios 3c, 6. 

 página 32, exercício 2. 

 página 47, exercícios 7, 8. 

 página 63, exercício 2c. 

 página 83, exercício 3. 

 página 102, exercício 4. 

 página 115, exercício 4b. 

 página 129, exercício 2. 

 página 147, exercício c. 

 página 164, exercício 2. 

 página 168, exercício 7. 

 página 170, exercício 4d. 

 página 176, exercício 8. 

 página 181, exercício 7b. 

 página 189, exercício 2. 

 

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o sentido que um recurso 

ortográfico como, por exemplo, diminutivo ou, aumentativo de uma palavra, entre outros, e/ou os 

recursos morfossintáticos (forma que as palavras se apresentam), provocam no leitor, conforme o 

que o autor deseja expressar no texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se 

requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões 

gramaticais da língua (ortografia, concordância, estrutura de frase, entre outros) no texto. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercícios 3b, 8. 

 página 39, exercícios 1b, 2. 

 página 53, exercícios 3, 4a. 

 página 65, exercício 3b. 

 página 69, exercício 2a. 

 página 101, exercício 11. 

 página 147, exercício b. 

 página 166, exercícios 2b, 3. 

 página 198, exercício 2. 

 página 204, exercício 2. 

 página 206, exercício 1b. 

 página 211, exercício 4. 

 página 218, exercícios 1, 2, 5. 

 página 225, exercício 2a. 

 página 226, exercício 7. 

 página 228, exercícios 2b, 3. 

 página 231, exercício 9b. 

 

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em 

que serão recebidos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 47, exercício 3. 

 página 56, exercício 2a. 

 página 168, exercício 1. 

 página 197, exercício 1. 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 9º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

 

Português: Ideias & linguagens, 9º. Ano/ Dileta Delmanto, Maria da Conceição Castro. – 13. Ed. 

Reform. – São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

D1. Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 12 exercícios: 1, 3 

 página 13 exercício 1b 

 página 17 trabalhando com o   

            texto: 1 

 página 18 exercício 3a 

 página 38 exercício 1b 

 página 42 exercícios: 5a,5b 

 página 68 exercício 1 

 página 72 exercícios: 1, 2b 

 página 97 exercícios: 3, 4a 

 página 115 exercícios: 5, 6, 7 

 página 133 exercício 4 

 página 137 exercício 1a 

 página 155 exercício 2a 

 página 174 exercício 3a 

 página 175 exercício 6 

 página 193 exercício 4 

 página 195 exercício 3c 

 página 196 exercícios: 4a, 4b 

 página 214 exercício 6a 

 

D2. Estabelecer relações entre informações de partes de um texto, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para continuidade do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 13 exercícios: A linguaguem do texto: 1a, b, c, d 

 página 89 exercício 2 

 página 97 exercícios: 3,4a 

 página 100 exercício 4 

 página 144 exercício exemplo: a 

 página 231 exercícios: 1, 3 

 

D3.  Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 40 exercício 1c 

 página 70 exercício 3 

 página 89  exercícios: 4a,4b,4c, 5a,5b,5c,5d 

 página 110 exercício Construindo: 2c 

 página 207 exercício 5b 

 

D4. Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 
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solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13 exercícios: O tecido do 

texto: 1a, 2a, 2b, 2e 

 página 17 exercício trabalhando 

com o texto: 2 

 página 38 exercícios: 1c,1d 

 página 39  exercício 6b 

 página 42 exercício 5d 

 página 68 exercício 7 

 página 92 exercício 3 

 página 110 exercícios: O tecido 

texto: 1a, 1d 

 página 115 exercícios: 4, 8b 

 página 116 exercícios: últimas 

perguntas da pág. 

 página 122 exercício 2a 

 página 133 exercícios: 2, 3a 

 página 137 exercícios: 1b, 8b 

 página 153 exercícios:  5, 6 

 página 174 exercício 23b 

 página 175 exercício 5 

 página 177 exercício 1b 

 página 193 exercício 5 

 página 195  exercícios: 3a, 3d 

 página 214 exercício 3b 

 página 216  exercício 4a 

 

D5- Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto, 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 19 exercícios: 1b, 2f 

 página 27 exercício: 7a 

 página 64 exercícios: 1b,1c 

 página 122 exercício: 1 

 página 129  exercício: 1a 

 página 133 exercício: 6 

 página 171  exercícios: 1, 2c 

 página 177 exercícios: 1c, d, e 

 página 207 exercício:  5b 

 página 211 exercício: 1 
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D6- Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 42 exercício:  1 

 página 92 exercício:  1 

 página 137  exercício:  1a 

 página 152 exercícios:  1a, 1b 

 página 174 exercício:  3b 

 página 176 exercício:  tecido do 

texto: 2b 

 página 177 exercício:  1a 

 página 195 exercício:  1 

 página 211 exercício:  3 

 página 214 exercício:   3a 

 

D7. Identificar a tese de um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o ponto de vista ou a 

ideia central defendida pelo autor. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva, apoiada 

em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 193 exercícios:  1, 2 

 

D8. Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar, em uma passagem de 

caráter argumentativo, as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor. 

Pretende-se, com este item, que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na 

construção de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o 

ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 39 exercícios:  4a, b 

 página 176 exercício:  tecido do texto:2c 

 página 195  exercício:  3b 

 

D10. Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 

desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13 exercício:  O tecido do 

texto:1c 

 página 68 exercícios:  2b, 3a 

 página 72 exercício:  3a 

 página 73 exercícios:  4a,4b 

 página 88 exercícios:  

Construindo.1b, 2, 4a, A linguagem texto: 

1a,b,c,d 

 página 92 exercícios:   2, 4 

 página 110 exercícios:  

Construindo: 1a, 4. tecido do texto: 1c 

 página 111 exercício:   2a 

 página 152 exercícios:  3a, b, c,d 

 página 155 exercício:  1 

 

D11. Estabelecer relação causa/ conseqüência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 38 exercício:   1a 

 página 68 exercícios:  5b, 9 

 página 110 exercícios:  

Construindo: 1b, 1d. O tecido do texto: 1b 

 página 111  exercício:   2b 

 página 133 exercício:   1 

 página 137 exercícios:  2, 3, 6, 7 

 página 156  exercícios:  4, 5 

 página 195 exercício:   2 

 página 214 exercícios:   2, 7 
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D12- Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 17 exercício:   trabalhando 

com o texto: 3a 

 página 19 exercícios:  1a, 2b 

 página 115 exercício:   2 

 página 133 exercício:   7 

 página 137 exercício:   1c 

 página 175 exercício:   1a 

 página 216 exercício:   1 

 

D13.  Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas lingüísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 14 exercício:   6 

 página 17 exercício:   trabalhando 

com o texto: 3b 

 página 19 exercícios:  1c, 2a 

 página 42 exercício:   2 

 página 58 exercícios:   8a,b 

 página 72 exercícios:  2c, 3b 

 página 89 exercício:   2 

 página 133 exercício:   8 

 página 187 exercícios:  Desafio.: 1, 

2 

 página 196 exercícios:  5, 6b 
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D14- Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 17 exercícios:  trabalhando 

com o texto: 5a,b,c,d 

 página 38 exercício:  1a 

 página 39  exercícios:  3a,b,c, 6b 

 página 68  6a,b,c,d,e,f 

 página 176 exercício:  o tecido do 

texto: 2a 

 

D15. Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 25 exercícios:  a,b,c,d,e 

 página 26 exercícios:  1a,1c, 2 

 página 27 exercícios:  3a, 3b, 3c, 

3d, 3e, 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 5, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 

7c 

 página 29 exercícios:  

1a,1b,1c,1d,1e, 2a,2b,2c 

 página 30 exercícios:  4a, 5 

 página 78 exercícios:  

1a,1b,1c,1d,1e,1f 

 página 79  exercícios:  

7a,7b,7c,7d,7e,7f,7g, 8a 

 página 122  exercício:  2c 
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D16. Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso desse item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 124 exercício:  5 

 página 207 exercício:  5b 

 

D17. Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno identificar o efeito provocado no 

texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa alta 

etc. e pelo uso dos sinais de pontuação; não se restringindo simplesmente a identificação de suas 

funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 19 exercícios:  2d, 2e 

 

D18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a alteração de 

significado de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor em utilizar uma 

linguagem figurada. Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos. Essa habilidade deve focalizar uma determinada palavra ou 

expressão e solicitar do aluno o discernimento do porquê dessa, e não outra palavra ou expressão foi 

selecionada. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 42 exercício:  5d 

 página 111 exercício:  2c 

 página 133 exercício:  1 

 página 153 exercícios:  2,3 

 página 181 exercício:  derivação: 1 

 página 214 exercício:  1 

 página 216 exercício:  5 
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D19. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o sentido que um recurso 

ortográfico como, por exemplo, diminutivo ou, aumentativo de uma palavra, entre outros, e/ou os 

recursos morfossintáticos (forma que as palavras se apresentam), provocam no leitor, conforme o 

que o autor deseja expressar no texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se 

requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões 

gramaticais da língua (ortografia, concordância, estrutura de frase, entre outros) no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 30  exercício:  7b 

 página 73  exercícios:  5a,5b, 5c 

 página 102 exercício:  2 

 página 152 exercício:  4a 

 

D20. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em 

que serão recebidos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 17 exercício:  trabalhando 

com o texto: 7 - refletindo:1 

 página 42 exercício:  3 

 página 64 exercícios:  1a,1c 

 página 68 exercício:  8 

 página 116 exercícios:  últimas 

perguntas 

 página 156 exercício:  3 

 página 171 exercício:  3  

 página 177 exercício:  2 

 página 191 exercícios:  3a, 3b, 4 

 página 193 exercício:  3 

 página 211 exercícios:  2,3 

 página 214  exercício:  6b 

 página 216 exercícios:  2, 4b 
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D21. Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 

mesmo tema. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar as diferentes opiniões 

emitidas sobre um mesmo fato ou tema. A construção desse conhecimento é um dos principais 

balizadores de um dos objetivos do ensino da Língua Portuguesa, qual seja, o de capacitar o aluno a 

analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 

avaliação dos textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 133 exercício:  5 

 página 175 exercício:  7 

 página 196 exercício:  7* 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 9º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

 

Português: Linguagens, 9º. Ano/ William Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhàes. – 5. Ed. 

Reform. – São Paulo: Atual, 2009. 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 17, exercícios: 2b, 2d. 

 página 28, exercício: 2a. 

 página 30, exercício: 2a. 

 página 39, exercício: 4b. 

 página 45, exercício: 2a. 

 página 50, exercícios: 2b, 2d. 

 página 51, exercício: 8a. 

 página 93, exercício: 1. 

 página 115, exercício: 6a. 

 página 139, exercícios: 2b, 8. 

 página 156, exercício: 2. 

 página 176, exercício: 7. 

 página 198, exercício: 4b. 

 página 199, exercício: 5b. 

 página 217, exercício: 1a. 

 página 223, exercício: 4a. 

 página 235, exercício: 2b. 

 página 236, exercício: 4a. 

 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para sua continuidade. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 37, exercício: 2. 

 página 38, exercício: 1. 

 página 39, exercícios: 5a, 5b, 5c, 5d. 

 página 41, exercício: 1b. 

 página 43, exercícios: 1a, 3b. 

 página 44, exercício: 2a. 

 página 45, exercícios: 1a, 3b. 

 página 65, exercícios: 3b, 4. 

 página 92, exercício: 3a. 

 página 123, exercício: 3a. 

 página 210, exercícios: 4b, 4c, 5a, 5b, 

5c. 

 página 212, exercícios: 1a, 1c. 

 página 213, exercício: 4a. 

 página 232, exercício: De olho: 1a. 

 página 239, exercícios: 2b, 3. 

 página 240, exercício: 1c. 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício: 5b. 

 página 14, exercícios: 1b, 2. 

 página 53, exercício: 4. 

 página 65, exercício: 1c. 

 página 66, exercício: 4b. 

 página 79, exercício: 1. 

 página 80, exercício: 1c. 

 página 107, exercício: 2a. 

 página 115, exercício: 6b. 

 página 125, exercício: 1a. 

 página 134, exercício: 1a. 

 página 154, exercício: 3a. 

 página 156, exercício: 4a. 

 página 176, exercício: 6b. 

 página 190, exercício: 3. 

 página 232, exercício: semântica: 1a. 

 página 235, exercício: 1d. 

 página 237, exercícios: A linguagem: 

1, 2, 3a, 3b. 
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D4- Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício: 3. 

 página 14, exercícios: 7a, 8, 9. 

 página 17, exercício: 2c. 

 página 28, exercício: 3a. 

 página 39, exercício: 4a. 

 página 44, exercícios: Pronome: 3c, 4. 

 página 45, exercício: 3a. 

 página 46, exercício: 3. 

 página 50, exercício: 2c. 

 página 51, exercícios: 4, 6,7a, 7b, 7d. 

 página 52, exercício: 8a. 

 página 55, exercício: 4. 

 página 61, exercícios: 1c, 1d. 

 página 67, exercício: 5. 

 página 77, exercícios: 1b, 2a. 

 página 78, exercícios: 3b, 3c, 5, 6a, 

6b, 8. 

 página 92, exercício: 3b. 

 página 99, exercício: 1b. 

 página 105, exercícios: 2a, construção 

do texto: 1a, 2a, 2b. 

 página 107, exercício: 2b. 

 página 115, exercícios: 2c, 4b, 8b. 

 página 123, exercício: 3a. 

 página 124, exercícios: 4, 5a, 5b. 

 página 133, exercícios: 1a, 1b, 2. 

 página 134, exercícios: 4b, 5a. 

 página 139, exercícios: 2a, 3a. 

 página 148, exercício: 3b. 

 página 156, exercícios: 3, 5b. 

 página 159, exercício: 2e. 

 página 168, exercício: 1. 

 página 169, exercício: 4b. 

 página 170, exercício: 1b. 

 página 172, exercício: 4c. 

 página 176, exercícios: 3a, 5b, 6a, 9. 

 página 198, exercício: 2. 

 página 199, exercícios: 5a, 5b, 6a, 7, 

8a. 

 página 201, exercícios: 3b, 4b, 4c, 5a, 

5b, 6a, 6b. 

 página 205, exercícios: 1, 2a, 2b, 4c. 

 página 212, exercício: 4b. 

 página 213, exercício: 1a. 
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 página 217, exercícios: 1b, 1c. 

 página 219, exercício: 2a. 

 página 221, exercícios: 3, 4, 6, 7. 

 página 222, exercícios: 1b, 1c. 

 página 236, exercícios: 3a, 3b, 5a, 5b, 

5d. 

 página 248, exercícios: 3, 5a, 5b, 5c

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício: 6. 

 página 18, exercício: 6. 

 página 30, exercício: 3b. 

 página 31, exercício: 1. 

 página 35, exercícios: 1, 2, 3a. 

 página 44, exercício: 4 (alto da pg.). 

 página 45, exercício: 3c. 

 página 53, exercício: 1. 

 página 54, exercícios: 2, 3, 4, 5 . 

 página 61, exercício: 1a. 

 página 68, exercício: 4. 

 página 80, exercícios: 1a, 1b, 2, 3. 

 página 86, exercício: 3. 

 página 91, exercício: 5. 

 página 93, exercícios: 2, 3c. 

 página 115, exercício: 4a. 

 página 135, exercício: 1. 

 página 156, exercício: 5a. 

 página 157, exercícios: 6c, 7b, 8b, 9. 

 página 159, exercícios: 1a, 2a, 2d, 2e, 

3a, 3b, 3c, 3e, 4a. 

 página 164, exercício: 1. 

 página 183, exercício: 2. 

 página 187, exercício: 2a. 

 página 213, exercício: 2a. 

 página 219, exercício: 1. 

 página 220, exercícios: 1, 2. 

 página 221, exercícios: 3, 4, 7, 9a, 9b, 

9c. 
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D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 18, exercício: 8. 

 página 139, exercício: 3b. 

 página 175, exercício: 1b. 

 página 180, exercício: 5. 

 página 210, exercícios: 4b, 4c. 

 página 239, exercício: 3. 

 página 240, exercício: 1c. 

 

D7 – Identificar a tese de um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o ponto de vista ou a 

ideia central defendida pelo autor. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva, apoiada 

em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 57, exercício: 2a. 

 página 179, exercício: 1a. 

 

D8- Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar, em uma passagem de 

caráter argumentativo, as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor. 

Pretende-se, com este item, que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na 

construção de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o 

ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 45, exercício: 3c. 

 página 57, exercícios: 1c, 1d, 3b, 4. 

 página 164, exercício: 1. 

 página 179, exercício: 3. 

 página 198, exercício: 3a. 

 página 223, exercício: 3. 

 página 240, exercícios: 1a, 1b. 

 

D9 –  Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a estrutura e a 

organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o 

compõem. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual pode ser solicitado ao aluno que 

ele identifique a parte principal ou outras partes secundárias na qual o texto se organiza. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 51, exercício: 3a. 

 página 57, exercício: 3a. 

 página 239, exercício: 1a. 

 

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 

desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício: 1. 

 página 50, exercício: 2a. 

 página 51, exercício: 3b. 

 página 66, exercício: 2b. 

 página 77, exercícios: 2b, 3a. 

 página 78, exercício: 10a. 

 página 81, exercícios: 1, 3, 4b, 5, 6. 

 página 82, exercício: 7. 

 página 84, exercícios: 2a, 2b. 

 página 99, exercícios: 1a, 2a. 

 página 114, exercício: 1a. 

 página 115, exercícios: 2a, 2b. 

 página 134, exercício: 4a. 

 página 235, exercícios: 1a, 1b, 1c. 
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D11 – Estabelecer relação causa/ conseqüência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercícios: 5a, 6. 

 página 17, exercício: 2a. 

 página 18, exercício: 3a. 

 página 39, exercício: 4b. 

 página 50, exercício: 2d. 

 página 52, exercício: 9. 

 página 55, exercício: 4. 

 página 133, exercício: 2. 

 página 134, exercício: 5a. 

 página 139, exercícios: 4a, 4b. 

 página 176, exercícios: 5a, 7. 

 página 201, exercícios: 5a, 5b, 6a. 

 página 205, exercício: 4b. 

 página 223, exercício: 4b. 

 página 235, exercício: 2a. 

 página 236, exercício: 4a. 

 

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 14, exercício: 10. 

 página 18, exercício: 8. 

 página 30, exercício: 3a. 

 página 56, exercício: 1a. 

 página 61, exercício: 1e. 

 página 133, exercício: 1d. 

 página 175, exercício: 2b. 

 página 180, exercício: 7. 

 página 210, exercícios: 1, 2a. 

 página 213, exercício: 2b. 

 página 232, exercício: Semântica: 1c. 
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D13 – Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas lingüísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 18, exercícios: 7, 8. 

 página 30, exercício: 2c. 

 página 45, exercício: 2b. 

 página 50, exercício: 1a. 

 página 52, exercício: 1. 

 página 57, exercício: 6a. 

 página 82, exercício: 8a. 

 página 121, exercício: 1a. 

 página 134, exercício: 1. 

 página 140, exercício: 9a. 

 página 156, exercício: 5c. 

 página 169, exercícios: 2, 3, 4a. 

 página 175, exercício: 1a. 

 página 180, exercícios: 6a, 6c. 

 página 185, exercício: 3. 

 página 187, exercícios: 1, 3. 

 página 188, exercício: 2. 

 página 189, exercício: 1. 

 página 190, exercício: 2. 

 página 191, exercícios: 3, 4, 5. 

 página 222, exercício: 1c. 

 página 230, exercícios: 1a, 2. 

 página 246, exercício: 2. 

 página 247, exercício: 4. 

 página 248, exercícios: 1, 2, 5a. 

 página 249, exercícios: 2a, 2b, 3a, 3b. 

 

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 22, exercício: 2. 

 página 114, exercício: 1b. 

 página 134, exercício: A linguagem: 3b. 

 página 139, exercícios: 5b, 8. 

 página 176, exercícios: 3b, 3c, 5b. 

 página 198, exercício: 4a. 

 

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 44, exercícios: 3a, 4d. 

 página 86, exercício: 2. 

 página 87, exercício: 3. 

 página 90, exercícios: 1, 2, 3. 

 página 92, exercício: 2a. 

 página 94, exercício: 4. 

 página 95, exercícios: 5a, 5b, 6a,6b. 

 página 102, exercício: 5. 

 página 104, exercício: 1. 

 página 105, exercício: 2a. 

 página 106, exercícios: 4b,  4c,  5b. 

 página 109, exercício: 9. 

 página 110, exercício: 9. 

 página 168, exercício: 5a. 

 página 210, exercícios: 4a, 6. 

 página 212, exercícios: 2, 4a, 4b. 
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D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso desse item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 31, exercício: 2. 

 página 41, exercício: 1d. 

 página 43, exercício: 1d. 

 página 65, exercício: 5b. 

 página 102, exercício: 6. 

 página 109, exercício: 1c. 

 página 110, exercício: 1c. 

 página 148, exercício: 1c. 

 página 171, exercício: 4. 

 página 198, exercícios: 3b, 4c. 

 página 201, exercício: 1b. 

 página 219, exercício: 2b. 

 página 223, exercício: 5. 

 página 232, exercício: De Olho: 2. 

 página 249, exercício: 4. 

 

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno identificar o efeito provocado no 

texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa alta 

etc. e pelo uso dos sinais de pontuação; não se restringindo simplesmente a identificação de suas 

funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 44, exercício: 1a. 

 página 50, exercício: 1b. 

 página 68, exercício: 3. 

 página 79, exercício: 2a. 

 página 106, exercício: 3b. 

 página 116, exercício: 2. 

 página 134, exercício: 6b. 

 página 177, exercício: 1. 

 página 187, exercício: 2a. 

 página 237, exercício: 8a. 
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D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a alteração de 

significado de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor em utilizar uma 

linguagem figurada. Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos. Essa habilidade deve focalizar uma determinada palavra ou 

expressão e solicitar do aluno o discernimento do porquê dessa, e não outra palavra ou expressão foi 

selecionada. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 14, exercício: 1a 

 página 22, exercício: 4b 

 página 23, exercício: 3 

 página 31, exercício: 2 

 página 45, exercício: 3b 

 página 52, exercício: 2a 

 página 53, exercício: 5 

 página 92, exercícios: 2b, 5b 

 página 110, exercício: 1c 

 página 115, exercício: 8a 

 página 134, exercícios: A linguagem: 

1b, 2, 3a 

 página 140, exercício: 9b 

 página 148, exercício: 3a 

 página 151, exercício: 4 

 página 169, exercício: 4b 

 página 180, exercícios: 6c, 5 

 página 187, exercício: 2c 

 página 200, exercício: 3 

 página 210, exercícios: 1, 2b, 2c 

 página 212, exercício: 1b 

 página 231, exercício: 3b 

 página 236, exercício: 5c 

 página 248, exercício: 3 

 página 249, exercício: 3c 

 página 251, exercício: 1 

 

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o sentido que um recurso 

ortográfico como, por exemplo, diminutivo ou, aumentativo de uma palavra, entre outros, e/ou os 

recursos morfossintáticos (forma que as palavras se apresentam), provocam no leitor, conforme o 

que o autor deseja expressar no texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se 

requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões 

gramaticais da língua (ortografia, concordância, estrutura de frase, entre outros) no texto. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 14, exercício: 3. 

 página 18, exercícios: 4b, 5. 

 página 22, exercício: 4b. 

 página 43, exercício: 1c. 

 página 44, exercício: 4 (alto da pág), 

1a, 3b. 

 página 46, exercício: 5. 

 página 50, exercício: 1b. 

 página 52, exercícios: 2b, 3b. 

 página 57, exercício: 6c. 

 página 63, exercício: 3b. 

 página 65, exercício: 3b. 

 página 67, exercícios: 5, 6. 

 página 79, exercício: 2c. 

 página 84, exercício: 2e. 

 página 89, exercício: 2b. 

 página 92, exercício: 4. 

 página 93, exercício: 3d. 

 página 106, exercícios: 3a, 3b, 3c, 4d. 

 página 109, exercício: 7b. 

 página 116, exercício: 3. 

 página 119, exercício: 3. 

 página 121, exercício: 1c. 

 página 125, exercício: 2d. 

 página 164, exercício: 2a. 

 página 165, exercício: 4b. 

 página 175, exercício: 2b. 

 página 177, exercícios: 3, 4. 

 página 219, exercício: 3b. 

 página 236, exercício: 7b. 

 página 239, exercício: 5. 

 página 243, exercício: 1c. 

 página 249, exercício: 1. 

 página 251, exercício: 3. 

 página 252, exercício: 5. 

 

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em 

que serão recebidos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 17, exercício: 1a. 

 página 35, exercício: 4a. 

 página 54, exercícios: 6a, 7. 

 página 80, exercício: 4. 

 página 97, exercícios: 1, 2, 4. 

 página 136, exercício: Cruzando 

linguagem: 3. 

 página 199, exercício: 6b. 

 página 201, exercícios: 2a, 2b, 3a, 3b, 

4a, 4b, 4c. 

 página 221, exercícios: 5, 8. 

 

 

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 

mesmo tema. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar as diferentes opiniões 

emitidas sobre um mesmo fato ou tema. A construção desse conhecimento é um dos principais 

balizadores de um dos objetivos do ensino da Língua Portuguesa, qual seja, o de capacitar o aluno a 

analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 

avaliação dos textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício: 4. 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 9º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

 

Projeto radix: português, 9º. Ano/ Ernani Terra, Floriana toscano Cavallete. – São Paulo: 

Scipione, 2009. 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 12, exercício 2. 

 página 19, exercício 4. 

 página 24, exercício 2. 

 página 35, exercício 2. 

 página 48, exercícios: 5, 7. 

 página 56, exercício 4. 

 página 57, exercícios: 8, 13. 

 página 82, exercícios: 1ª, 2ª, 3ª,6ª 

pergunta. 

 página 84, exercício 2. 

 página 99, exercício 3. 

 página 104, exercícios: 1, 6. 

 página 118, exercício 10. 

 página 124, exercício texto 2: 1. 

 página 134, exercício 7. 

 página 142, exercícios: 3, 4b. 

 página 153, exercício 2. 

 página 162, exercício 5. 

 página 176, exercício 4b.

 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para sua continuidade. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 

 

 



  

  

 

87 
 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13, exercício: 2. 

 página 26, exercícios: 6, 7. 

 página 42, exercício: 1b. 

 página 48, exercício: 4a. 

 página 58, exercício: 4. 

 página 76, exercícios: 3a, 3b, 4a. 

 página 81, exercício: 4b. 

 página 93, exercícios: 1, 2a, 3. 

 página 105, exercício: 2. 

 página 108, exercícios: 2, 5, 7. 

 página 135, exercício: 1a. 

 página 153, exercício: 3. 

 página 155, exercício: 2. 

 página 171, exercício: 1. 

 página 189, exercício: 5. 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 12, exercício: 6. 

 página 35, exercícios: 2, 4. 

 página 41, exercício: 9b. 

 página 48, exercício: 6. 

 página 56, exercício: 3. 

 página 57, exercícios: 9, 14. 

 página 84, exercício: 4b. 

 página 99, exercício: 5. 

 página 104, exercício: 5. 

 página 111, exercício: 6. 

 página 124, exercício: texto 2: 1. 

 página 130, exercício: 3. 

 página 153, exercício: 4. 

 página 171, exercício: 3. 

 página 173, exercício: 1b. 

 página 176, exercício: 4c. 
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D4- Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 10, exercício: 1. 

 página 12, exercício: 3. 

 página 19, exercício: 5. 

 página 24, exercício: 1. 

 página 26, exercício: 8. 

 página 56, exercícios: 1,2. 

 página 75, exercício: 4. 

 página 82, exercício: 5ª pergunta. 

 página 84, exercícios: 3, 6. 

 página 92, exercício: 9. 

 página 99, exercício: 6. 

 página 104, exercícios: 3, 7. 

 página 118, exercício: 12. 

 página 130, exercício: 1. 

 página 133, exercício: 4. 

 página 154, exercício: 5. 

 página 162, exercício: 6. 

 página 168, exercícios: 1, 3. 

 página 176, exercício: 1c. 

 página 188, exercícios: 3a, 3b. 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 88, exercício: 2. 

 página 116, exercícios: 1, 2, 3. 

 página 148, exercícios: 1, 2. 

 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 19, exercício: 3. 

 página 99, exercício: 1. 

 

D7 – Identificar a tese de um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o ponto de vista ou a 

ideia central defendida pelo autor. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva, apoiada 

em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 26, exercícios: 2, 4. 

 página 75, exercício: 1. 
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D8- Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar, em uma passagem de 

caráter argumentativo, as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor. 

Pretende-se, com este item, que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na 

construção de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o 

ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 19, exercício: 6. 

 página 26, exercício: 3. 

 página 75, exercícios: 2, 3. 

 página 142, exercício: 4a. 

 

D10 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a estrutura e a 

organização do texto e localizar a informação principal e as informações secundárias que o 

compõem. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual pode ser solicitado ao aluno que 

ele identifique a parte principal ou outras partes secundárias na qual o texto se organiza. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 92, exercícios: 1,2,3,4. 

 página 188, exercícios: 1a, 1b, 2. 

 

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 19, exercício: 1. 

 página 56, exercícios: 4, 5. 

 página 99, exercícios: 2, 4. 

 página 104, exercício: 4. 

 página 124, exercício: Texto 2: 2. 

 página 154, exercício: 6a. 

 

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas lingüísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 57, exercício: 11. 

 página 111, exercício: 5. 

 página 118, exercício: 11. 

 página 133, exercício: 3. 

 

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar uma opinião sobre um 

fato apresentado. É importante que ele tenha uma visão global do texto e do que está sendo 

solicitado no enunciado do item. O aluno deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião 

relativa a ele. O fato pode ser comprovado mediante dados. A opinião é pessoal e subjetiva. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 19, exercício: 7. 

 página 48, exercício: 3. 

 página 75, exercícios: 5, 6. 

 página 154, exercício: 10b. 
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D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 19, exercício: 9. 

 página 27, exercícios: 3, 4. 

 página 42, exercícios: 1a, 2. 

 página 45, exercícios: 1a, 1b, 

2a,2b,2c,2d. 

 página 58, exercícios: 1, 2, 5. 

 página 76, exercício: 2. 

 página 81, exercício: 4c. 

 página 85, exercício: 3. 

 página 122, exercícios: 1, 2, 3, 4. 

 página 123, exercício: 5. 

 página 124, exercícios: Texto 1: 2a, 

2b. 

 página 134, exercício: 5. 

 página 135, exercícios: 2a, 4. 

 página 136, exercício: 5. 

 página 138, exercício: 2. 

 página 155, exercício: 1a. 

 página 192, exercício: 3a. 

 

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso desse item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 88, exercício: 4. 

 página 92, exercício: 8. 

 página 194, exercício: 3. 
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D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno identificar o efeito provocado no 

texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa alta 

etc. e pelo uso dos sinais de pontuação; não se restringindo simplesmente a identificação de suas 

funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 27, exercício: 5. 

 página 92, exercício: 7. 

 página 105, exercícios: 3, 4. 

 página 119, exercício: 1. 

 página 143, exercício: 6. 

 página 162, exercício: 2. 

 

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a alteração de 

significado de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor em utilizar uma 

linguagem figurada. Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos. Essa habilidade deve focalizar uma determinada palavra ou 

expressão e solicitar do aluno o discernimento do porquê dessa, e não outra palavra ou expressão foi 

selecionada. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 12, exercícios: 4, 7, 9. 

 página 48, exercício: 4b. 

 página 57, exercício: 13. 

 página 65, exercício: 5. 

 página 77, exercício: 6. 

 página 84, exercício: 4b. 

 página 85, exercício: 1. 

 página 130, exercício: 2. 

 página 134, exercícios: 6, 8. 

 página 142, exercício: 5. 

 página 176, exercícios: 1a, 1b, 5. 

 página 189, exercício: 10. 

 

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o sentido que um recurso 

ortográfico como, por exemplo, diminutivo ou, aumentativo de uma palavra, entre outros, e/ou os 

recursos morfossintáticos (forma que as palavras se apresentam), provocam no leitor, conforme o 

que o autor deseja expressar no texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se 
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requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões 

gramaticais da língua (ortografia, concordância, estrutura de frase, entre outros) no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 12, exercício: 8. 

 página 13, exercício: 1. 

 página 17, exercícios: 1, 6a. 

 página 21, exercício: 1. 

 página 41, exercício: 9a. 

 página 58, exercício: 6. 

 página 65, exercício: 2. 

 página 68, exercício: 3. 

 página 84, exercício: 5b. 

 página 92, exercício: 5. 

 página 98, exercício: 6. 

 página 105, exercício: 5. 

 página 111, exercício: 4. 

 página 113, exercício: 2. 

 página 133, exercício: 2. 

 página 157, exercício: última pergunta 

da pg. 

 página 158, exercício: 1d. 

 página 159, exercício: 3b 2ª pergunta. 

 página 171, exercício: 1. 

 página 189, exercício: 9. 

 página 192, exercícios: 1b, 3c 

 página 194, exercício: 4c. 

 

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em 

que serão recebidos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 35, exercício: 5. 

 página 84, exercício: 8. 

 página 142, exercício: 2. 

 página 162, exercícios: 1b, 3. 
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Demonstrativo da classificação das atividades em relação a Matriz de Referência 

do 9º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa 

 

Tudo é linguagem: Língua Portuguesa , 9º ano/ Ana Maria triconi Borgatto, Terezinha Costa 

Hashimoto Bertin, Vera Lúcia de Carvalho marchezi.  – 2. Ed. - São Paulo: Ática, 2009. 

 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno localizar, no percurso do texto, uma 

informação que, explicitamente, consta na sua superfície. A partir desse descritor reconhecemos a 

habilidade do aluno em localizar informações explícitas em um texto. Esse descritor oferece 

diferentes graus de complexidade, pois os dados solicitados podem vir expressos literalmente no 

texto ou na forma de paráfrase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 9 exercício 1b. 

 página 13 exercícios: 1, 2, 4, 5, 6. 

 página 15 exercícios: 3, 4. 

 página 29 exercício 1. 

 página 31 exercícios: 1,2. 

 página 32 exercícios: 1,2. 

 página 56 exercícios: 3b, 6a, 7. 

 página 59 exercícios: 2, 5. 

 página 69 exercício 5. 

 página 94 exercício 4, cap LIV: 1. 

 página 122 exercícios: Parte A: a, 

Parte B: 1. 

 página 130 exercícios: 4b, 1a. 

 página 152 exercício 5c. 

 página 156 exercícios: 2, 3. 

 página 184 exercícios: 1, 2, 3, 4. 

 página 185 exercícios: 5, 6, 7, 10. 

 página 190 exercício 1. 

 página 210 exercício 8a.

 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que 

contribuem para sua continuidade. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações coesivas do 

texto, mais especificamente as repetições ou substituições, que servem para estabelecer a 

continuidade textual.  A compreensão de informações e ideias apresentadas pelo autor ultrapassa a 

simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo entendimento 

da leitura. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 94 exercício Cap LIV: 6 

 página 139 exercício 2a 

 página 141 exercícios: 7a, 7b, 7c, 

7d, 7e, 7f 

 página 152 exercício 3a 

 página 162 exercício 1a 

 página 164 exercício 4 

 página 168 exercícios: 6, 7, 8, 9a 

 página 170 exercícios: 1a, 1b, 2a, 

2b, 2c, 2d. 

 página 174 exercício 2a 

 página 217 exercício 2 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno relacionar informações, inferindo 

quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas palavras seu 

sentido conotativo. Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, 

a fim de se chegar a informações novas, que não estejam explicitamente marcadas no texto. Com 

esse descritor, pretende-se verificar se o leitor é capaz de inferir um significado para uma palavra ou 

expressão que ele desconhece. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual o aluno, ao 

inferir o sentido da palavra ou expressão, seleciona informações também presentes na superfície 

textual e estabelece relações entre essas informações e seus conhecimentos prévios.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 185 exercícios: 8, 9 

 página 209 exercício: 5a 

 página 210 exercício: 7 

 página 237 exercício: 3 

 página 238 exercício: b 

 página 241 exercício: b 

 página 255 exercício: 4 

 

D4- Inferir uma informação implícita em um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer uma ideia implícita no 

texto, seja por meio da identificação de sentimentos que dominam as ações externas dos 

personagens, em um nível básico, seja com base na identificação do gênero textual e na 

transposição do que seja real para o imaginário. É importante que o aluno apreenda o texto como 

um todo, para dele retirar as informações solicitadas. Essa habilidade é avaliada por meio de um 

texto, no qual o aluno deve buscar informações que vão além do que está explícito, mas que à 

medida que ele vá atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, ele vá deduzindo o que lhe foi 

solicitado. Ao realizar esse movimento, são estabelecidas de relações entre o texto e o seu contexto 

pessoal.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 9 exercício: 1a 

 página 10 exercício: 5c 

 página 13 exercício: 8 

 página 15 exercício: 5 

 página 20 exercícios: 1a, 1b, 1d, 

1e 

 página 22 exercícios: 2a, 2c, 2d 

 página 23 exercício: 5 

 página 25 exercícios: 3a, 3c, 3e 

 página 30 exercícios: 4,5 

 página 32 exercício: 4 

 página 33 exercício: 5a 

 página 36 exercício: 2b 

 página 56 exercício: 8 

 página 59 exercícios: 7, 8* 

 página 62 exercício: 1 

 página 71 exercícios: 3b, 4, 5 

 página 94 exercícios: 3, 5, Cap 

LIV: 4 

 página 95 exercício: 1 

 página 122 exercício: 2 

 página 123 exercício: 9b 

 página 129 exercício: 2 

 página 133 exercício: 2a 

 página 135 exercício: 4c 

 página 152 exercícios: 5b, 8 

 página 159 exercício: 3 

 página 167 exercício: 1 

 página 171 exercício: 2c 

 página 173 exercício: 1c 

 página 193 exercícios: 7a, 7e 

 página 211 exercícios: 1, 2 

 página 213 exercício: 6 

 página 229 exercício: 1a 

 página 237 exercício: 7 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto 

etc.). 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a utilização de elementos 

gráficos (não-verbais) como apoio na construção do sentido e de interpretar textos que utilizam 

linguagem verbal e não-verbal (textos multissemióticos). Essa habilidade pode ser avaliada por 

meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, tirinhas, charges.  
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 29 exercício: 2 

 página 31 exercícios: 3,4 

 página 37 exercício: 6a 

 página 38 exercícios: a, b, c 

 página 67 exercícios: 2a, 2b, 2c, 

2d 

 página 82 exercício: 1 

 página 100 exercícios: 1,3 

 página 101 exercícios: 5, 6, 7 

 página 111 exercício: 7 

 página 125 exercício: 3 

 página 135 exercícios: 1, 2, 3, 4a, 

4b, 4c, 5, 6 

 página 140 exercício: 5a 

 página 170 exercício: 1c 

 página 193 exercícios: 1, 2, 3*, 4, 

5, 7d, 8, 10 

 página 209 exercícios: 1, 2a, 3, 4 

 página 213 exercício: 4 

 página 215 exercícios: 1, 3, 4 

 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o assunto principal do 

texto, ou seja, à identificação do que trata o texto. Para que o aluno identifique o tema, é necessário 

relacionar as diferentes informações para construir o sentido global do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto para o qual é solicitado, de forma direta, que o aluno identifique o 

tema ou o assunto principal do texto. O tema é o eixo sobre o qual o texto se estrutura. A percepção 

do tema responde a uma questão essencial para a leitura: “O texto trata de quê?” Em muitos textos, 

o tema não vem explicitamente marcado, mas deve ser percebido pelo leitor quando identifica a 

função dos recursos utilizados, como o uso de figuras de linguagem, de exemplos, de uma 

determinada organização argumentativa, entre outros. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 17 exercício 3 

 página 122 exercício Parte A: b 

 página 130 exercício 1f 
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D7 – Identificar a tese de um texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer o ponto de vista ou a 

ideia central defendida pelo autor. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva, apoiada 

em argumentos contundentes sobre o assunto abordado. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 123 exercício 5a 

 página 151 exercício 1 

 página 156 exercício 1b 

 página 187 exercício 2b 

 página 227 exercício 4b 

 página 229 exercício 1b 

 

D8- Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-las. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar, em uma passagem de 

caráter argumentativo, as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor. 

Pretende-se, com este item, que o leitor identifique os argumentos utilizados pelo autor na 

construção de um texto argumentativo. Essa tarefa exige que o leitor, primeiramente, reconheça o 

ponto de vista que está sendo defendido e relacione os argumentos usados para sustentá-lo. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 143 exercício 2 

 página 151 exercício 2 

 página 152 exercícios: 3b, 5a, 5d, 6 

 página 156 exercícios: 2, 3 

 página 159 exercícios: 1, 2 

 página 185 exercício 11a 

 página 187 exercício 2c 

 página 188 exercícios: 3*, 4 

 página 213 exercício 5 

 página 227 exercício 4c 

 

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os fatos que causam o 

conflito ou que motivam as ações dos personagens, originando o enredo do texto. Essa habilidade é 

avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique os acontecimentos 

desencadeadores de fatos apresentados na narrativa, ou seja, o conflito gerador, ou o personagem 

principal, ou o narrador da história, ou o desfecho da narrativa. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 13 exercício 3 

 página 22 exercícios: 2b, 2e, 2f 

 página 25 exercícios: 1, 3b, 3d, 3f 

 página 35 exercício 1 

 página 36 exercício 2b 

 página 56 exercícios: 3a, 3c,4a, 4b 

 página 59 exercício 1 

 página 69 exercícios: 3, 1 

 página 70 exercício 2 

 página 71 exercícios: 1, 2, 3a 

 página 98 exercício 2 

 página 100 exercício 2 

 

D11 – Estabelecer relação causa/ consequência entre partes e elementos do texto. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o motivo pelo qual os 

fatos são apresentados no texto, ou seja, o reconhecimento de como as relações entre os elementos 

organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro.  

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 56 exercício 6b 

 página 59 exercícios: 3, 4 

 página 122 exercício 3a 

 página 123 exercícios: 4, 8b 

 página 130 exercício 4a 

 página 237 exercício 1 

 

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno compreender qual é a função social 

do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, recomendar 

etc. A partir da leitura do texto como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, 

seus propósitos. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para a 

identificação da finalidade pretendida pelo texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 56 exercício 2a 

 página 123 exercício 7 

 página 130 exercício 1b 

 página 187 exercício 1* 
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D13 –  Identificar as marcas lingüísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar quem fala no texto e a 

quem ele se destina, essencialmente, por meio da presença de marcas lingüísticas (o tipo de 

vocabulário, o assunto, etc.), evidenciando, também, a importância do domínio das variações 

linguísticas que estão presentes na nossa sociedade. Essa habilidade é avaliada em textos nos quais 

o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o interlocutor do texto nos diversos domínios sociais, 

como também são exploradas as possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, 

informal, incluindo também as linguagens relacionadas a determinados domínio sociais, como, por 

exemplo, cerimônias religiosas, escola, clube etc. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 9 exercício 2 

 página 20 exercício 1c 

 página 33 exercício 1b 

 página 80 exercício 3 

 página 123 exercício 8a 

 página 126 exercício 4 

 página 130 exercícios: 1c, 1g 

 página 133 exercícios: 1, 2a, 2b 

 página 142 exercício 2c 

 página 168 exercícios: 5a, 5b 

 página 190 exercício 3 

 página 195 exercícios: 

Concordância verbal a, b 

 página 211 exercício 1 

 página 218 exercício 4b 

 página 223 exercício 5 

 página 233 exercício 1 

 

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, 

advérbios etc. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as relações de coerência 

no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do texto, as quais são marcadas 

pelas conjunções, advérbios, etc., formando uma unidade de sentido. Essa habilidade é avaliada por 

meio de um texto no qual é solicitado ao aluno, a percepção de uma determinada relação lógico-

discursiva, enfatizada, muitas vezes, pelas expressões de tempo, de lugar, de comparação, de 

oposição, de causalidade, de anterioridade, de posteridade, entre outros e, quando necessário, a 

identificação dos elementos que explicam essa relação. 
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 Onde encontrar este Descritor: 

 página 23 exercício 4 

 página 47 exercícios: 1, 2, 3 

 página 109 exercício 1 

 página 110 exercícios: 4, 5 

 página 162 exercícios: 1b, 1c, 1d, 

1e 

 página 163 exercícios: 2, 3 

 página 172 exercício 2 

 página 174 exercício 2c 

 página 186 exercício 4 

 

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer os efeitos de ironia ou 

humor causados por expressões diferenciadas utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela 

utilização de pontuação e notações. No caso desse item, o que se pretende é que o aluno reconheça 

qual o fato que provocou efeito de ironia no texto. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 13 exercício 7 

 página 29 exercício 4 

 página 80 exercício x 

 página 141 exercício 5b 

 página 159 exercício 4 

 página 254 exercício 1 

 página 255 exercício 4 

 

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. 

Por meio desse descritor pretende-se avaliar a habilidade do aluno identificar o efeito provocado no 

texto com primazia aos efeitos discursivos produzidos por notações como itálico, negrito, caixa alta 

etc. e pelo uso dos sinais de pontuação; não se restringindo simplesmente a identificação de suas 

funções na sintaxe da frase. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 23 exercícios: 8a, 8b, 8c 

 página 95 exercícios: 3a, 3b 

 página 101 exercício 8 

 página 133 exercício 4 

 página 233 exercício 3 
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D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 

expressão. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer a alteração de 

significado de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor em utilizar uma 

linguagem figurada. Devemos compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos. Essa habilidade deve focalizar uma determinada palavra ou 

expressão e solicitar do aluno o discernimento do porquê dessa, e não outra palavra ou expressão foi 

selecionada. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 23 exercício 7b 

 página 30 exercício 7 

 página 32 exercícios: 5,3 

 página 34 exercício 4 

 página 59 exercício 6 

 página 62 exercício 3b 

 página 68 exercício 1 

 página 123 exercício 9a 

 página 142 exercícios: 1b, 1c 

 página 168 exercício 3 

 página 171 exercício 1d 

 página 172 exercício 2 

 página 174 exercício 2b 

 página 186 exercícios: 2, 5, 6 

 página 187 exercício 7 

 página 193 exercício x 

 página 210 exercício 8b 

 página 212 exercício 3 

 página 213 exercício 2 

 página 229 exercício 2b 

 

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 

morfossintáticos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar o sentido que um recurso 

ortográfico como, por exemplo, diminutivo ou, aumentativo de uma palavra, entre outros, e/ou os 

recursos morfossintáticos (forma que as palavras se apresentam), provocam no leitor, conforme o 

que o autor deseja expressar no texto. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual se 

requer que o aluno identifique as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões 

gramaticais da língua (ortografia, concordância, estrutura de frase, entre outros) no texto. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 10 exercícios: 5a, 5b 

 página 15 exercício 2 

 página 16 exercícios: 1, 2I, II, III 

 página 17 exercícios: 2IV, 2V 

 página 34 exercícios: 3, 4 

 página 35 exercício 1f 

 página 36 exercícios: 4, 5 

 página 130 exercícios: 2a, 2b, 2c 

 página 133 exercício Comparando 

as entrevistas 

 página 171 exercício 1c 

 página 174 exercícios: 3a, 3b, 3c 

 página 190 exercício 2 

 página 191 exercício Construção de 

texto 

 página 229 exercício 3 

 página 237 exercício: 20a 

 página 10 exercício 4 

 página 30 exercício 6 

 página 35 exercício 3c 

 página 36 exercícios: 2b, 3a, 3b,  

 página 48 exercício 4c 

 página 66 exercícios: 1a, 1b 

 página 81 exercício a 

 página 94 exercício cap LIV: 2 

 página 95 exercício 4 

 página 124 exercício 1 

 página 142 exercício 1a 

 página 168 exercícios: 4, 9b 

 página 171 exercícios: 1b, 2a 

 página 173 exercício 1a 

 página 193 exercício x 

 página 212 exercícios: 2, 4 

 página 218 exercício 4c 

 página 226 exercício 2 

 página 254 exercício 2 

 

D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que 

tratam do mesmo tema em função das condições em que eles foram produzidos e daquelas em 

que serão recebidos. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno reconhecer as posições conflitantes 

de dois textos, quando confrontados entre si. O enunciado destaca que os textos tratam do mesmo 

assunto, embora apresentem posições diferentes. Diante disso, espera-se que o leitor seja capaz de 

detectar qual é o tipo de relação que existe entre os textos. 
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Onde encontrar este Descritor: 

 página 10 exercícios: 5a, 5b 

 página 15 exercício: 2 

 página 16 exercícios: 1, 2I, II, III 

 página 17 exercícios: 2IV, 2V 

 página 34 exercícios: 3, 4 

 página 35 exercício: 1f 

 página 36 exercícios: 4, 5 

 página 130 exercícios: 2a, 2b, 2c 

 página 133 exercício: Comparando 

as entrevistas 

 página 171 exercício: 1c 

 página 174 exercícios: 3a, 3b, 3c 

 página 190 exercício: 2 

 página 191 exercício: Construção 

de texto 

 página 229 exercício: 3 

 página 237 exercício: 20a 

 

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao 

mesmo tema. 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno identificar as diferentes opiniões 

emitidas sobre um mesmo fato ou tema. A construção desse conhecimento é um dos principais 

balizadores de um dos objetivos do ensino da Língua Portuguesa, qual seja, o de capacitar o aluno a 

analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de 

avaliação dos textos. 

 

Onde encontrar este Descritor: 

 página 156 exercício: 5 

 página 215 exercício: 2 

 

 

 


