
 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 
NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 
 

GABARITO COMENTADO DA 3ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DE L ÍNGUA 
PORTUGUIESA DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Questão 1.  

Leia o texto abaixo. 

A gansa dos ovos de ouro  

                                                                    Fábula de Esopo, recontada por Ana Maria Machado. 

Era uma vez um casal de camponeses que tinha uma gansa muito especial. De vez em quando, 
quase todo dia, ela botava um ovo de ouro. Era uma sorte enorme, mas em pouco tempo eles 
começaram a achar que podiam ficar muito mais ricos se ela pusesse um ovo daqueles por 
hora, ou a todo momento que eles quisessem. 
Falavam nisso sem parar, imaginando o que fariam com tanto ouro. 
— Que bobagem a gente ficar esperando que todo dia saia dessa gansa um pouquinho... Ela 
deve ter dentro dela um jeito especial de fabricar ouro. Isso era o que a gente precisava. 
— Isso mesmo. Deve ter uma maquininha, um aparelho, alguma coisa assim. Se a gente pegar 
pra nós, não precisa mais de gansa. 
— É... Era melhor ter tudo de uma vez. E ficar muito rico. 
E resolveram matar a gansa para pegar todo o ouro. 
Mas dentro não tinha nada diferente das outras gansas que eles já tinham visto – só carne, tripa, 
gordura... 
E eles não pegaram mais ouro. Nem mesmo ganharam um ovo de ouro, nunca mais. 

     MACHADO, Ana Maria. O Tesouro das Virtudes para Crianças. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 1999. 

(P04017MG) O ditado popular que melhor combina com essa história é 

A) “A união faz a força”. 
B) “Quem tudo quer tudo perde...”.  
C) “De grão em grão a galinha enche o papo”. 
D) “A vingança tarda, mas não falha”.   
 
Descritor 04 – Inferir uma informação implícita em um texto 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer uma 
ideia implícita em um 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. 

Expectativas de aprendizagem:  

• Ler com fluência 



• Identificar informações implícitas para a compreensão de textos narrativos 
• Interpretar texto inferindo uma ideia implícita 

    
ANÁLISE DA QUESTÃO  

 Neste item os alunos são solicitados a relacionar a fábula “A gansa dos ovos de ouro” a 
um ditado popular, o que requer que atribuam sentido ao que está enunciado no texto para 
deduzir o que lhes foi solicitado. Para chegar à alternativa correta, os alunos deverão 
compreender que a atitude das personagens em matar a gansa para pegar todo o ouro foi 
gananciosa e egoísta, além de lhes ter causado um grande prejuízo, uma vez que dentro da 
gansa não haver nada a não ser tripas e gordura. Portanto, o ditado popular que melhor 
combina com a fábula é quem tudo quer tudo perde, gabarito b.  

Questão 2 

Leia o texto abaixo. 

O príncipe sapo 

Uma feiticeira muito má transformou um belo príncipe num sapo, só o beijo de uma princesa 
desmancharia o feitiço. 

Um dia, uma linda princesa chegou perto da lagoa em que o príncipe morava. Cheio de 
esperança de ficar livre do feitiço, ele lhe pediu um beijo. Como ela era muito boa, venceu o 
nojo e, sem saber de nada, atendeu ao pedido do sapo: deu-lhe um beijo. 

Imediatamente o sapo voltou a ser príncipe, casou-se com a princesa e foram felizes para 
sempre. 

Seieszka, Jon. O patinho realmente feio e outras histórias malucas. São Paulo: Companhia das letrinhas, 1997, 
[s. p]. (P050060CE_SUP) 

(P050060CE) O que deu origem aos fatos narrados nesse texto? 

A) O beijo da princesa. 
B) O feitiço da feiticeira. 
C) O nojo da princesa. 
D) O pedido do sapo. 
 
Descritor 7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer os 
fatos que geram o conflito ou que motivam as ações das personagens, originando, assim, o 
enredo do texto. Toda narrativa obedece a um esquema de constituição, de organização, 
que, salvo algumas alterações, compreende as seguintes partes: 

I) Introdução ou Apresentação – corresponde ao momento inicial da narrativa, 
marcado por um estado de equilíbrio, em que tudo parece conformar-se à normalidade. Do 
ponto de vista da construção da narrativa, nesta parte, são indicadas as circunstâncias da 
história, ou seja, o local e o tempo em que decorrerá a ação e apresentadas as personagens 



principais (os protagonistas); tal apresentação se dá por meio de elementos descritivos 
(físicos, psicológicos, morais, e outros).  

II)  Desenvolvimento  e complicação  –  corresponde  ao bloco em que se sucedem 
os acontecimentos, numa determinada ordem e com a intervenção do(s) protagonistas. 
Corresponde, ainda, ao bloco em que se instala o conflito, a complicação em que os 
antagonista(s) tenta(m) impedir o protagonista de realizar seus projetos, normalmente 
positivos.  

III) Clímax – corresponde ao bloco em que a narrativa chega ao momento crítico, ou 
seja, ao momento em que se viabiliza o desfecho da narrativa. 

IV) Desfecho ou desenlace – corresponde ao segmento em que se dá a resolução do 
conflito.  

 Expectativa de aprendizagem : Localizar e compreender os elementos constituintes 
de texto narrativo (personagens, ações, tempo e espaço). 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO  

 Neste item, os alunos são solicitados a indicar o que originou os fatos narrados no 
texto. Para chegar à alternativa correta, letra b , é necessário que compreendam que se 
caso uma bruxa não tivesse transformado o príncipe em sapo, ele, provavelmente, não teria 
encontrado a princesa e se casado com ela. Portanto, o feitiço da bruxa dá início aos fatos 
narrados. É por meio dele (do feitiço) que a narrativa começa a ser construída. O clímax da 
narrativa acontece no momento em que a princesa beija o príncipe, desmanchando o feitiço, 
e o desfecho, no momento em que se casam.  

Questão 3 

Leia o texto abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Disponível em: <http://www.bugigange.com.br> (P050073A9_SUP) 

(P050073A9) No último quadrinho, as interrogações em cima das cabeças do menino e da 
menina indicam que eles 

A) brigaram, porque o menino fez uma careta para a menina.   
B) ficaram em dúvida se deviam desligar ou ficar ve ndo TV.  



C) ficaram preocupados com a situação de falta de energia.  
D) queriam saber o que eram aparelhos eletrodomésticos. 
 

Descritor 14 - Identificar o efeito de sentido decorrente o uso da pontuação e de 
outras notações. 

A habilidade que pode ser avaliada por meio deste descritor é a de  identificar o 
efeito de sentido provocado pelo uso da pontuação e de outras notações. É relevante 
ressaltar que não está em jogo aqui a função gramatical da pontuação: questionar, 
exclamar, etc, mas, sim o efeito de sentido que ela pode causar. Um ponto de interrogação, 
por exemplo, pode ter o efeito de desafiar ou de intimidar. Observe o poema O capoeira de 
Oswald de Andrade: 

O Capoeira 

- Qué apanhá sordado? 
- O quê? 
- Qué apanhá? 
Pernas e cabeças na calçada. 
          

No trecho – que apanhá sordado?, percebe-se que o efeito de sentido provocado 
pelo ponto de interrogação é o de desafiar, e não o de interrogar apenas.  

Expectativa de aprendizagem: Reconhecer o valor expressivo dos sinais de pontuação. 
 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO  

Neste item os alunos são solicitados a identificar o efeito de sentido provocado pelo 
uso da pontuação sobre a cabeça do menino e da menina. Para que concluam que a 
alternativa correta é a letra b, eles deverão interpretar a tirinha como um todo para 
compreender que há uma contradição na fala do apresentador ao dizer que todos os 
eletrodomésticos deverão ser desligados, mas que os telespectadores deverão continuar 
ligados para maiores informações. Os alunos também deverão observar a expressão de 
dúvida apresentada pelo menino e pela menina no último quadrinho. 

Questão 4 

Leia o texto abaixo. 

Cuidado       
      
Depois da chuva, o menino vestiu uma roupa azul muito bonita e saiu todo alegre para brincar. 
A mãe avisou: 
— Cuidado! A roupa é nova, não vá se sujar. 
Pouco depois o menino voltou com a roupa suja de lama. A mãe, zangada, falou: 
— Mas você não sabia que a roupa estava limpinha? Que roupa custa dinheiro? Será que você 
não sabe que menino educado não fica deste jeito? 
— Tudo isso eu sei. O que eu não sabia é que o carro ia passar bem na poça d’água e jogar 
lama em mim.  



 

(P050042CE) O menino ficou sujo de lama porque 

A) a mãe ficou zangada. 
B) era desobediente. 
C) era mal educado. 
D) o carro jogou lama nele. 
 
Descritor 8 – estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto 
 
 Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer o 
motivo pelos quais os fatos são apresentados no texto. O aluno é solicitado a estabelecer 
relações entre as diversas partes que o compõem, averiguando as relações de causa e 
efeito, problema e solução, entre outros.   
 
Expectativa de aprendizagem: Ler e compreender, estabelecendo relação direta entre 
causa e efeito.  
 
ANÁLISE DA QUESTÃO  

 Neste item os alunos são solicitados a reconhecer o porquê de o menino ter ficado 
sujo de lama. O motivo pelo qual se sujou é explicitamente dito por ele no trecho “O que eu 
não sabia é que o carro ia passar bem na poça d’água e jogar lama em mim”. Portanto, o 
gabarito é a letra d 
 
Questão 5.  
Leia o texto abaixo. 
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O MACACO E A VELHA  
 

Havia uma velha, muito velha, chamada Marocas. Ela possuía um lindo bananal. Mas 
a coitadinha da velha comia poucas bananas, pois havia um macaco que lhe roubava 
todas. 

Um dia, Marocas, cansada de ser roubada, teve uma ideia. Comprou no armazém 
vários quilos de alcatrão e com ele fez um boneco. Colocou-o num grande tabuleiro e o 
levou para o meio do bananal, pensando em dar uma lição no macaco. 

Logo que Marocas voltou para casa, lá veio o macaco Simão de mansinho. Quando 
avistou o boneco, zangou-se pensando que ele lhe roubava as bananas.  

O macaco, muito zangado, deu-lhe uns sopapos, ficando com a mão grudada no 
alcatrão. Deu-lhe um pontapé. Ficou preso no boneco também o seu pé. O macaco 
deu, então, uma cabeçada e ficou todinho grudado.  

Marocas, saindo do barraco, pegou o chicote e surrou o macaco e só parou, quando 
Simão, dando três pulos, desgrudou-se do alcatrão e fugiu. 

Certa manhã, Simão teve uma ideia para se vingar da velha Marocas. Ele entrou 
numa pele de leão que encontrou na floresta. Pulou o muro da casa da velha e 
escondeu-se no bananal.  

Quando a velha apareceu, Simão soltou um urro terrível e deu-lhe um bote. A velha 
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gritou e tentou fugir, mas, naquele alvoroço, caiu bem no fundo do poço que havia no 
quintal. 

O macaco, vendo o perigo que ela corria, ficou muito triste, pois queria assustá-la, 
mas não matá-la. Saiu bem rápido de dentro da pele e, olhando em volta, subiu num pé 
de jamelão, pegou num galho bem grosso e espichou bem o rabo até o fundo do poço.  

Os gritos chamaram a atenção dos vizinhos que, chegando ao bananal,                     
surpreenderam-se com a cena.  

 O macaco fazendo força, trazendo Marocas dependurada no seu rabo. Depois 
desse dia, as coisas mudaram. Marocas e o macaco ficaram amigos. Era uma beleza! 
Ela, em vez de pancadas, dava-lhe bananas e doces.  

CAPPELLI, Alba; DIAS, Dora. O macaco e a velha. Coleção Lua de papel. FTD. *Adaptado: Reforma Ortográfica. 
(P050026A9_SUP) 

(P050027A9) O que deu início à briga entre Marocas e o macaco? 

A) A lição que Marocas deu no macaco.  
B) A surra de chicote que o macaco levou. 
C) O boneco roubar as bananas do macaco. 
D) O macaco comer as bananas da Marocas. 
 
Descritor 7 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer os fatos que 
geram o conflito ou que motivam as ações das personagens, originando, assim, o enredo do 
texto. Toda narrativa obedece a um esquema de constituição, de organização, que, salvo 
algumas alterações, compreende as seguintes partes: 

I) Introdução ou Apresentação – corresponde ao momento inicial da narrativa, marcado por 
um estado de equilíbrio, em que tudo parece conformar-se à normalidade. Do ponto de vista 
da construção da narrativa, nesta parte, são indicadas as circunstâncias da história, ou seja, 
o local e o tempo em que decorrerá a ação e apresentadas as personagens principais (os 
protagonistas); tal apresentação se dá por meio de elementos descritivos (físicos, 
psicológicos, morais, e outros).  

II)  Desenvolvimento  e complicação  –  corresponde  ao bloco em que se sucedem os 
acontecimentos, numa determinada ordem e com a intervenção do(s) protagonistas. 
Corresponde, ainda, ao bloco em que se instala o conflito, a complicação em que os 
antagonista(s) tenta(m) impedir o protagonista de realizar seus projetos, normalmente 
positivos.  

III) Clímax – corresponde ao bloco em que a narrativa chega ao momento crítico, ou seja, ao 
momento em que se viabiliza o desfecho da narrativa. 

IV) Desfecho ou desenlace – corresponde ao segmento em que se dá a resolução do 
conflito.  

Expectativa de aprendizagem: Localizar e compreender os elementos constituintes de 
texto narrativo (personagens, ações, tempo e espaço). 



 

 ANÁLISE DA QUESTÃO  
O comentário da questão 2 poderia muito bem ser aplicado a esta questão, já que 

uma vez mais os alunos são solicitados a identificar o que originou os fatos narrados no 
texto. Para isso, os alunos deverão concluir que se o macaco não roubasse as bananas de 
Marocas para comê-las, o conflito gerado por tal fato não teria acontecido. Portanto, o 
gabarito é a letra d . É relevante retomar neste ponto os elementos que compõem a 
narrativa. No trabalho com os gêneros textuais do tipo narrativo: contos, crônicas, fábulas, 
etc, é necessário que os alunos sejam levados a perceber que uma história é composta de 
personagens cujas ações deverão gerar conflitos. Esses conflitos, por fim, originarão o 
enredo do texto, sendo esse enredo composto de início, meio e fim.  

Questão 6 

Leia o texto abaixo. 

MEIO AMBIENTE 

A descoberta do estranhíssimo sapo-fóssil 

Apareceu pelas colinas da Índia um sapo bem esquisitão. Para começar, ele é roxo 
(“creeedo!”). Tem sete centímetros e um focinho pontudo. A cabeça é meio pequena para o 
corpo, e, por isso, o bicho parece mais uma bolha gosmenta roxa (Creedo!) do que um ser vivo. 
E mais estranho que isso só o nome dele: Nasikabatrachus sahyadrensis (mas esse nome-
palavrão na verdade quer dizer uma coisa bem simples – “sapo da montanha Sahyadri”).  

O sapo pode até ser feioso, mas, para os seus descobridores, ele é o bicho mais bonito do 
mundo. É que o sapo da montanha é um fóssil vivo, de 130 milhões de anos atrás. Os 
antepassados dele viveram na época dos dinossauros, e, por isso, o sapão roxo é muito 
importante para entender como os anfíbios da família dele evoluíram. Logo... o Nasika é lindo! 

Disponível em: <http://www.canalkids.com.br/central/arquivo/meio_sapofossil.htm> (P050053A9_SUP) 

(P050053A9) De acordo com esse texto, qual é a opinião dos pesquisadores sobre o sapo 
encontrado na Índia? 

A) Ele é o bicho mais lindo do mundo. 
B) Ele tem sete centímetros e focinho pontudo. 
C) É roxo e apareceu nas colinas da Índia. 
D) É um fóssil vivo de 130 milhões de anos. 
 
Descritor 11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato 

A habilidade avaliada neste item é a capacidade de o aluno identificar, no texto, um 
fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor, ou o narrador, ou o personagem 
fazem sobre esse fato. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual o aluno é 
solicitado a distinguir as partes dele referentes a um fato e as relativas a uma opinião 
relacionada ao fato apresentado, expressa pelo autor, narrador ou por algum personagem. 



Expectativa de aprendizagem : Reconhecer uma opinião e distingui-la de um fato 
apresentado no texto. 

 ANÁLISE DA QUESTÃO  
Nesta questão, os alunos deverão identificar a opinião dos pesquisadores sobre o 

sapo encontrado na Índia. O gabarito é a letra a, uma vez que as outras três alternativas 
descrevam as características ou detalhes sobre o local da descoberta e a idade do fóssil. 
Note que os pesquisadores consideram o sapo o bicho mais lindo do mundo, apresentando, 
assim, a opinião que possuem sobre ele. Outras pessoas que vissem o sapo, 
provavelmente, teria uma outra opinião sobre o sapo. 

Questão 7 

Leia o texto abaixo. 

ELA É SUPER 

Conheça as incríveis habilidades da onça-pintada e saiba mais sobre esse felino. 

Capaz de se disfarçar na mata, andar com leveza, escalar árvores altas e atravessar rios, a onça 
parece ter os poderes de invisibilidade de um guerreiro ninja. 

Ela usa todas essas habilidades para caçar e se proteger. Costuma ser mais ativa quando o sol 
se põe e pode caçar à noite, pois enxerga bem no escuro e tem audição e olfato aguçados. 

Como tem pernas curtas, ela não corre. Se esconde, segue a presa sem ser percebida e ataca 
saltando de um galho ou do meio da mata de repente, com uma mordida mais forte do que a de 
felinos maiores. 

  Revista Recreio, São Paulo: Abril, n.487, p. 20, 9 de jul. 2009. Fragmento. (P050102CE_SUP) 

(P050102CE) De acordo com esse texto, a onça-pintada usa suas habilidades para 

A) aguçar o olfato. 
B) caçar e se proteger. 
C) enxergar no escuro. 
D) ficar invisível. 
 
Descritor 1  – Identificar uma informação explícita em um texto 

A habilidade que pode ser avaliada por este item relaciona-se à localização pelo 
estudante de uma informação solicitada, que pode estar expressa literalmente no texto ou 
pode vir manifesta por meio de uma paráfrase, isto é, dizer de outra maneira o que se leu. 

Expectativas de aprendizagem:  

• Localizar informações explícitas em textos narrativos; 
• Localizar informações explícitas em textos poéticos; 
• Localizar informações explícitas em textos jornalísticos. 

 



ANÁLISE DA QUESTÃO  
O gabarito desta questão é a letra b. Os alunos deverão identificar de que forma a 

onça pintada utiliza suas habilidades. Para tanto, eles deverão voltar ao texto para identificar 
o que lhe é solicitado, uma vez estar a resposta explícita no texto, não sendo necessário 
que o aluno faça inferências.  

Questão 8 

Leia o texto abaixo. 

O crescimento do cabelo 

Quem não curte um corte de cabelo estiloso para dar uma turbinada no visual? 

Nosso cabelo, assim como as unhas, nunca param de crescer. Por isso podemos cortá-lo de 
várias formas sem correr o risco de ficar com a cabeça pelada. 

O cabelo é um fio produzido por uma glândula que fica abaixo da pele. O pelo brota no folículo, 
que é uma espécie de tubo no qual as células produzem proteínas e queratina. Essas 
substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas pra cima, endurecem e assumem a 
forma de um fio.  

Existem cabelos de todos os tipos: lisos, crespos, amarelos, vermelhos etc. A cor e a textura 
são determinadas por fatores genéticos. 

    Jornal Estado de Minas, p. 8, 12 jan. 2008. *Adaptado: Reforma Ortográfica. 

(P050116A8) No trecho “Essas substâncias se acumulam em seu interior e são empurradas 
pra cima...”, a expressão destacada substitui 

A) a proteína e a queratina. 
B) as glândulas e a pele. 
C) o cabelo e a unha. 
D) os amarelos e os vermelhos. 
 
Descritor 2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 

As habilidades que podem ser avaliadas por este descritor relacionam-se ao 
reconhecimento da função dos elementos que dão coesão ao texto. Dessa forma, eles 
poderão identificar quais palavras estão sendo substituídas e/ou repetidas para facilitar a 
continuidade do texto e a compreensão do sentido. 

Expectativa de aprendizagem: Identificar elementos coesivos no texto. 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
 Conforme o comentário sobre o descritor, nas questões em que o descritor 2 está 
sendo avaliado, é solicitado ao alunos que identifique os elementos que dão coesão ao 
texto. Na questão 8, os alunos devem identificar quais palavras a expressão essas 
substâncias está substituindo, o que é, portanto, as palavras proteína e queratina, letra a. 
Para que os alunos tenham êxito nesta questão, eles devem compreender que as 



substituições e as repetições nos textos de diferentes gêneros são recursos coesivos 
utilizados pelos autores para melhorar ou aperfeiçoar aquilo que se escreve, principalmente, 
quando o texto deve atender às normas urbanas de prestígio.  

Questão 9 

Leia o texto abaixo. 

CURIOSIDADES PELO MUNDO 

Sabia que no Egito é uma tremenda falta de educação mostrar a sola dos pés, enquanto que 
encher uma xícara de chá até transbordar é um gesto superelegante. Já na Áustria bater em 
uma mesa com os punhos fechados, significa boa sorte (com certeza a mesa não teve sorte). 

No Japão, levantar o polegar quer dizer namorado, e levantar o dedo mindinho quer dizer 
namorada. Ah! Essa é superimportante, para o caso de você algum dia ir para Bulgária. É que 
lá, ao contrário daqui, balançar a cabeça para os lados significa “Sim”, e balançar para cima e 
para baixo significa “Não”. Bom, para terminar, se algum dia você estiver na Itália, saiba que 
levar uma garrafa de vinho em um jantar que você foi convidado é um grande insulto. E esperar 
todos se sentarem à mesa para começar a comer é uma falta de consideração com o alimento. 

Com essas dicas, aposto que se algum dia você viajar para alguns desses países não irá pagar 
tanto mico, se bem que é uma delícia pagar micos em viagens para depois contar para os 
amigos, e fazer a viagem valer a pena. 

NEVES, Ana Paula. Disponível em: <http://www.pequenoartista.com.br/pa/bocao/jornal1.aspx> *Adaptado: 
Reforma Ortográfica. (P050128A8_SUP) 

(P050128A8) A frase que expressa uma opinião é: 

A) “Já na Áustria bater em uma mesa com os punhos fechados significa boa sorte...”. 
B) “...esperar todos se sentarem à mesa para começar a comer é falta de consideração com 
o alimento.”.  
C) “...se bem que é uma delícia pagar micos em viag ens para depois contar para os 
amigos,...”. 
D) “No Japão, levantar o polegar quer dizer namorado, e levantar o dedo mindinho quer 
dizer namorada.”. 
 

Descritor 11 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato 

A habilidade avaliada neste item é a capacidade de o aluno identificar, no texto, um 
fato relatado e diferenciá-lo do comentário que o autor, ou o narrador, ou o personagem 
fazem sobre esse fato. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto, no qual o aluno é 
solicitado a distinguir as partes dele referentes a um fato e as relativas a uma opinião 
relacionada ao fato apresentado, expressa pelo autor, narrador ou por algum personagem. 

Expectativa de aprendizagem : Reconhecer uma opinião e distingui-la de um fato 
apresentado no texto. 

  



ANÁLISE DA QUESTÃO  
Assim como na questão 6, os alunos, nesta questão, deverão identificar uma opinião. 

Veja que a única alternativa que traz uma opinião é a letra c. Todas as outras expressam 
informações a respeito de diferentes países do mundo. Para responder à questão 
corretamente, os alunos devem compreender que as opiniões podem ser diferentes e que 
dependem do ponto de vista de quem as dão. Muitas pessoas, por exemplo, não devem 
achar uma delícia pagar micos em viagens ou em qualquer outra situação, já bater com os 
punhos fechados não é uma opinião, é uma situação real na Áustria.  

Questão 10 

Leia o texto abaixo. 
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(P050165A8) A palavra “AHÁÁ!!”, no último quadrinho, está escrita com letras maiores  

A) porque a palavra é sem sentido. 
B) porque a palavra é pequena. 
C) para enfatizar a reação de satisfação da mulher.  
D) para enfatizar a reação de desespero do homem. 
 
Descritor 14 – Identificar o efeito de sentido decorrente o uso da pontuação e de outras 
notações. 
 
 Esse descritor avalia a habilidade dos estudantes de reconhecer os efeitos 
provocados pelo emprego de recursos de pontuação ou de outras formas de notações. O 
estudante identifica esses efeitos da pontuação (travessão, aspas, reticências, interrogação, 



exclamação, entre outros) e notações como tamanho de letra, parênteses, caixa alta, itálico, 
negrito, entre outros, e atribui sentido a eles.  
 
Expectativa de aprendizagem: Reconhecer o valor expressivo dos sinais de pontuação. 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO  
 Aqui mais uma vez, o aluno é solicitado a identificar os efeitos de sentido provocados 
pelo uso da pontuação e de outras notações. O que está sendo avaliado agora é o uso da 
palavra AHAA!!!  no último quadrinho. Para isso, é necessário que interpretem a tirinha 
como um todo, observando toda a situação. A mulher se mostra satisfeita ao perceber que 
ainda faltava um dado na documentação apresentada pelo homem que já havia ido ao local 
umas 10 vezes para tentar resolver o problema. A palavra AHAA!!! demonstra essa 
satisfação. No trabalho com o gênero tirinha, é necessário mostrar aos alunos que as 
notações são recursos utilizados pelos autores para atribuir sentido ao texto.  Palavras em 
caixa-alta, em negrito, itálico entre outras fazem parte desses recursos.  
  

Questão 11 
 
Leia o texto abaixo. 
 

Menina e Menino 

Nem sempre os colegas entendem a amizade entre meninos e meninas. Mas o melhor é não 
ligar para as piadinhas sobre namoro, assim a turma esquece o assunto. Se você encontrou 
uma pessoa legal, não interessa se é menino ou menina. Contar com um melhor amigo de outro 
sexo tem até vantagens. Afinal, assim você vai poder entender mais como as meninas ou os 
meninos pensam. 

  Revista Recreio, v. 6, n. 273, p. 12, jun. 2005. (P050178A9_SUP) 

(P050178A9) O assunto desse texto é 

A) a amizade entre menino e menina.  
B) a forma de pensar das meninas. 
C) o encontro com uma pessoa legal.  
D) o respeito a pessoas diferentes. 
 
Descritor 6 – Identificar o tema de um texto 

A habilidade avaliada por meio deste descritor refere-se ao reconhecimento pelo 
aluno do assunto principal do texto, ou seja, identificar do que trata o texto. Para que o aluno 
identifique o tema, é necessário que ele relacione as diferentes informações para construir o 
sentido global do texto.  

Expectativas de aprendizagem:  

• Identificar o tema do texto. 
• Reconhecer a unidade temática do texto 



ANÁLISE DA QUESTÃO  
É importante que os alunos percebam que nem sempre o título do texto se refere 

propriamente ao assunto tratado no mesmo. É apenas fazendo uma leitura minuciosa e com 
a identificação das principais informações que poderão concluir qual o assunto de um texto. 
No caso do texto acima, o assunto predominante é a amizade entre meninos e meninas, 
alternativa a . 
 

Questão 12 

Leia o texto abaixo. 
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Clementina, a gata  

 

Clementina era uma gata de telhado, dessas gatas listradas. Vivia namorando, miando e 
tendo gatinhos. Mas era mais pra namoradeira do que pra mamadeira, quer dizer: não 
cuidava muito bem dos filhotes. Vivia esquecendo de dar de mamar. 

Ainda bem que Boby cuidava! Boby também era bassê, da mesma raça de Sua Avó. Se 
você não leu a história de Sua Avó, bem feito, vai pensar que estou falando de pessoa de 
sua família, Deus que me livre! É que Sua Avó era o nome de um cachorro que tive, 
quando era menina, da mesma raça de Boby, que tive quando meus filhos eram meninos. 

Boby cuidava dos gatinhos de Clementina. Só não dava de mamar, por motivo de Boby 
ser macho. Mas mãe como Boby nunca vi igual! 

Boby chamava Clementina de três em três horas, para a desalmada vir alimentar os 
gatinhos. Clementina, muito namoradeira, não queria vir, ficava requebrando em frente do 
portão, esquecida de que era uma senhora gata com obrigações familiares. 

ORTHOF, Sylvia. Os bichos que tive. Salamandra, 2006, pág. 61. Fragmento. (P050404A9_SUP) 

(P050407A9) Na frase “Mas mãe como Boby nunca vi igual!” (.9), o ponto de exclamação 
indica 

A) admiração.  
B) dúvida. 
C) indiferença. 
D) negação. 
 

Descritor 14- Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações.  

 Esse descritor avalia a habilidade dos estudantes de reconhecer os efeitos 
provocados pelo emprego de recursos de pontuação ou de outras formas de notações. O 
estudante identifica esses efeitos da pontuação (travessão, aspas, reticências, interrogação, 



exclamação, entre outros) e notações como tamanho de letra, parênteses, caixa alta, itálico, 
negrito, entre outros, e atribui sentido a eles.  

 

Expectativa de Aprendizagem:  Reconhecer o valor expressivo dos sinais de pontuação. 

ANÁLISE DA QUESTÃO   
Com este item, podemos avaliar a habilidade do estudante utilizar estratégias de 

leitura que o levem a identificar o uso do ponto de exclamação e o efeito gerados pelo uso 
para o sentido do texto, ou seja, indica admiração. Neste caso, o sinal de pontuação 
colabora para a construção do sentido global do texto, não se restringindo ao aspecto 
puramente gramatical da pontuação. Logo, o gabarito do item é a letra “A” . 

Questão 13 

Leia o texto abaixo.  

Disponível em: <http://universomutum.blogspot.com/html>. Acesso em 12/06/09. (P050417A9_SUP) 

(P050417A9) O humor desse texto está no fato de o menino 

A) escolher uma lojinha com poucas opções. 
B) levar a menina na loja em que tudo era barato. 
C) mandar a menina escolher o presente que ela quisesse. 
D) querer gastar dinheiro para impressionar a menina. 
 

Descritor 13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade do estudante em identificar, no 
texto, efeitos de ironia ou humor. Essa habilidade é avaliada por meio de textos verbais e 
não-verbais.  

Expectativa de aprendizagem : Identificar os efeitos de sentido e humor decorrentes do uso 
dos sentidos literal e conotativos das palavras e notações gráficas. (1º ao 4º ano). 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
Nesse item, os estudantes são solicitados a identificar o que faz a tirinha ser 

engraçada. O primeiro e o segundo quadro apresentam uma situação corriqueira, o 



personagem Mutum  vai presentear Creuzinha  com o presente que ela quiser, deixando-a 
muito animada. O humor é provocado no terceiro quadro, quando Mutum  leva Creuzinha  a 
uma loja de 1,99; ou seja, nessa loja tudo possui um único preço considerado barato. Logo, 
o gabarito desse item é a letra “B” . 

Questão 14 

Leia o texto abaixo.  
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SAUDADES 

 

Tenho saudades de muitas coisas  

do meu tempo de menininha: 

sentar no colo do meu pai, 

ninar boneca sem receios. 

chorar de medo da morte da mãe, 

sonhar com festa e bolo de aniversário, 

cantar com os anjos na igreja, 

ouvir as mágicas histórias de vovó, 

brincar de pique, de corda e peteca, 

acreditar em cegonhas, fadas e bruxas 

e sobretudo no Papai Noel. 

 

será que quando for velhinha, 

e já estiver caducando, 

vou viver tudo de novo? 

JOSÉ, Elias. Cantigas de Adolescer. São Paulo: Atual, 2003. p.15. (P050466A9_SUP) 

 (P050467A9) Nesse texto, quem fala que sente saudades é uma 

A) boneca. 
B) jovem. 
C) menininha. 
D) velhinha. 
 



Descritor 10 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de 
um texto. 

Por meio de itens deste descritor, pode-se avaliar a habilidade do estudante em 
identificar quem fala no texto e a quem ele se destina, essencialmente, pela 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 nos diversos domínios sociais, como também são exploradas as 
possíveis variações da fala: linguagem rural, urbana, formal, informal, incluindo as 
linguagens relacionadas a determinados domínios sociais, como cerimônias religiosas, 
escola, clube etc. 

Expectativa de aprendizagem: Reconhecer semelhanças e diferenças entre linguagem 
oral e escrita. 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
O gabarito do item é a opção “B ”. Os versos iniciais 1 e 2 “Tenho saudades de 

muitas coisas / do meu tempo de menininha” e os versos finais 13, 14 e 15 “será que 
quando for velhinha, /e já estiver caducando, /vou viver tudo de novo?”, indicam que trata-se 
de uma jovem, pois há a saudades do tempo de menininha e há a preocupação de como 
serão as lembranças de idosa. 

Questão 15 

Leia o texto abaixo. 

Você sabia? nº5. p. 27. 



 (PALP04032AC) No trecho “Sem contar o chapéu, com abas viradas para baixo, que virou 
mania em Paris”, a expressão virou mania  significa que ele foi um objeto 

A) desconhecido. 
B) proibido. 
C) famoso. 
D) criticado. 
 

Descritor 3- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Esse descritor avalia a habilidade do estudante de relacionar informações, inferindo 
quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas 
palavras seu sentido conotativo. 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 e estabelece relações entre essas informações e seus 
conhecimentos prévios. 

Expectativa de Aprendizagem:  Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir do 
contexto 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
O gabarito é a opção “C” . O objetivo deste idem é verificar se o estudante sabe, com 

base no contexto, inferir o sentido da expressão virou mania , reconhecendo-a como o 
sentido de algo famoso . 

Questão 16 

Leia os textos abaixo.  

TEXTO 1 

Não deixe seu melhor amigo com raiva  

A vacina contra a raiva protege seu animal, evitando que ele fique doente e ameace a saúde de 
sua família. 

No dia 28 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde realiza a Campanha Antirábica Animal. 

Procure o posto de vacinação mais perto de sua casa, levando seu cachorro ou gato, no horário 
de 9 às 17 horas. 

Prefeitura Municipal de Betim. *Adaptado: Reforma Ortográfica. 

 
TEXTO 2 



Mordida de cão, gato, rato e cia.  

De repente, o cachorro do vizinho ou um vira-lata não simpatiza com seu filho e lhe dá uma 
mordida. O que fazer? Primeiro, acalme-se e veja o estrago. Depois de cuidar do ferimento da 
criança, passe a prestar atenção no animal. 

Se for possível, observe como se comporta o animal (esta observação pode mudar tudo). Por 
exemplo: se o animal não puder ser observado para saber se está com alguma doença, o 
esquema de vacina contra a raiva deverá ser o mais rigoroso possível. Por outro lado, se o 
animal, depois de 10 dias de observação, permanecer saudável, a criança poderá se livrar de 
um esquema vacinal na maioria das vezes longo, cansativo e doloroso. 

Em todos os postos de saúde do Brasil você pode encontrar o esquema de vacinas contra raiva. 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde, baseado no local da mordida, na gravidade 
da lesão e nas condições de saúde do animal. 

 

                                 Ziraldo e Dr. Tuta. Manual de sobrevivência do Menino Maluquinho. Porto Alegre: 
L&PM, 1997. p. 40-41. *Adaptado: Reforma Ortográfica.   (PALP04053AC_SUP) 

                                                                                                          

 (PALP04053AC) O assunto desses dois textos é 

A) a saúde das crianças. 
B) a vacina das crianças. 
C) a saúde no Brasil. 
D) a vacina contra a raiva. 
 

Descritor 15 – 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.  

Por meio de itens associados a este descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 
aluno reconhecer as diferenças entre textos que tratam do mesmo assunto, em função do 
leitor-alvo, da ideologia, da época em que foi produzido e das suas intenções comunicativas. 

Essa habilidade é avaliada por meio da leitura de dois ou mais textos, de mesmo gênero ou 
de gêneros diferentes, tendo em comum o mesmo tema, para os quais é solicitado o 
reconhecimento das formas distintas de abordagem. 

 

Expectativa de aprendizagem: Comparar textos quanto à forma e o conteúdo. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
O gabarito do item é a opção “D” . Os dois textos apresentam o mesmo assunto – “a 

vacina contra a raiva”, mas tradado de diferentes formas. No primeiro textos há indícios de 
que seja um panfleto; o segundo, o manual de sobrevivência do Menino Maluquinho.  



Questão 17 

Leia o texto abaixo.  

Quem tem medo de vampiro?  

As lendas sobre monstros que chupam sangue existem há milhares de anos, nos mais 
diferentes países. Além de assustar crianças, essas histórias já deixaram muitos adultos de 
cabelos em pé. Se você também tem medo de encontrar um vampiro, pode relaxar: eles não 
existem de verdade e servem apenas para a gente se divertir com filmes, novelas e livros sobre 
o assunto. 

                                                                                          Revista Menina Mania. Ano 4, nº8, setembro, 2003. p.3. 

(PALP04107AC) De acordo com esse texto, os vampiros 

A) existem há pouco tempo. 
B) nunca assustaram os adultos. 
C) são histórias criadas por adultos. 
D) nem sempre assustam crianças. 
 
Descritor 4- Inferir uma informação implícita no texto 

Nessa habilidade, o estudante deve buscar informações que vão além do que está 
explícito, mas que, à medida que ele vai atribuindo sentido ao que está enunciado no texto, 
vai deduzindo o que lhe foi solicitado. Ao realizar este movimento, há o estabelecimento de 
relações entre o texto e o seu contexto pessoal. 

 

Expectativas de aprendizagem:  

• Identificar informações implícitas para a compreensão de textos narrativos 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO  

Para o estudante conseguir inferir uma informação/ideia implícita no texto, ele 
precisa primeiramente ler com fluência, pois só assim consegue desenvolver uma boa 
habilidade no reconhecimento de palavras (leitura fluente) e é capaz de colocar seu foco e 
sua atenção na compreensão do texto. O gabarito do item é a letra “B” . 

Questão 18 

Leia o texto abaixo. 

 

O sábi o 

 

Havia um pai que morava com suas duas jovens filhas, meninas muito curiosas e inteligentes. 



Suas filhas sempre lhe faziam muitas perguntas. 

Algumas, ele sabia responder. Outras, não fazia a mínima ideia da resposta. 

Como pretendia oferecer a melhor educação para as suas filhas, as enviou para passar as férias 
com um velho sábio que morava no alto de uma colina. Esse, por sua vez, respondia a todas as 
perguntas, sem hesitar. 

Já muito impacientes com essa situação, pois constataram que o tal velho era realmente sábio, 
resolveram inventar uma pergunta que o sábio não saberia responder. 

Passaram-se alguns dias e uma das meninas apareceu com uma linda borboleta azul e 
exclamou para a sua irmã: 

— Dessa vez o sábio não vai saber a resposta! 

— O que você vai fazer? Perguntou a outra menina. 

— Tenho uma borboleta azul em minhas mãos. Vou perguntar ao sábio se a borboleta está viva 
ou está morta. Se ele disser que ela está viva, vou apertá-la rapidamente, esmagá-la e, assim, 
matá-la. Como consequência, qualquer resposta que o velho nos der, vai estar errada. 

As duas meninas foram, então, ao encontro do sábio que se encontrava meditando sob um 
eucalipto na montanha. A menina aproximou-se e perguntou: 

— Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou morta?  

Calmamente, o sábio sorriu e respondeu: 

— Depende de você... Ela está em suas mãos. 

                                                                                         Enviado por Josefa Prieto Andres. (PALP04143MS_SUP) 

(PALP04146MS.1) Na frase “... respondia a todas as perguntas, sem hesitar .” , a 
expressão sublinhada quer dizer  

A) de maneira confusa. 
B) de maneira insegura. 
C) rapidamente. 
D) negativamente. 
 
Descritor 3- Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

 Esse descritor avalia a habilidade do estudante de relacionar informações, inferindo 
quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto, ou seja, dando a determinadas 
palavras seu sentido conotativo. 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 e estabelece relações entre essas informações e seus 
conhecimentos prévios. 

 



Expectativa de Aprendizagem:  Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir do 
contexto. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
O gabarito é a opção “C” . O objetivo deste idem é verificar se o estudante sabe, com 

base no contexto, inferir o sentido da expressão sem hesitar , reconhecendo-a como o 
sentido de responder a todas as perguntas rapidamente.  

Questão 19 

Leia o texto abaixo. 

Combate à dengue  

 

Elimine a água parada. 

Recolha, proteja e tampe as latas, garrafas e pneus. 

Tampe a caixa d’água. 

Troque a água por areia nos vasos de plantas e lave bem os pratos dos xaxins. 

 Ministério da Saúde. 

 

(PALP04183MS) Esse texto é usado para  

A) ensinar a plantar flores. 
B) divulgar um fato acontecido. 
C) descrever uma doença. 
D) ensinar a combater a dengue. 
 

Descritor 9- Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno em identificar o 
objetivo de diferentes textos: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, 
divertir, solicitar, recomendar, etc. Essa habilidade é avaliada por meio da leitura de textos 
integrais ou de fragmentos de textos de diferentes gêneros, como notícias, fábulas, avisos, 
anúncios, cartas, convites, instruções, propagandas, entre outros.  

Expectativa de aprendizagem: Reconhecer a estrutura de um texto e sua finalidade. (1º ao 
4º ano). 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
O gabarito da questão é a opção “D” . Nesse item, os alunos são solicitados a 

identificar o objetivo dos textos, no caso, de instruir quanto ao combater a dengue. 

 



Questão 20 

Leia o texto abaixo 

          Ziraldo Alves Pinto. (PALP04193MS_SUP

 (PALP04195MS.1) Essa história é 

sobre um menino 

A) triste. 
B) nervoso. 
C) curioso. 
D) brincalhão. 
 

Descritor 5– Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, fotos etc.).  

Por meio deste descritor pode
utilização de elementos gráficos (não
interpretar textos que utilizam linguagem verbal e não

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziraldo Alves Pinto. (PALP04193MS_SUP) 

(PALP04195MS.1) Essa história é  

Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade do estudante de 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 

 

Aí, Galera! 

Vou 

arrebentar! 

Eu não disse que 

arrebentava? 

Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 

a habilidade do estudante de reconhecer a 
verbais) como apoio na construção do sentido e de 

verbal (textos multissemióticos). Essa 



habilidade pode ser avaliada por meio de textos compostos por gráficos, desenhos, fotos, 
tirinhas, charges.  

Expectativa de aprendizagem: Interpretar textos com o auxílio de elementos não verbais. 
(1º ao 4º ano).  

 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
O gabarito é a opção “D” . Nesse item, os estudantes deverão ler e interpretar a 

tirinha a partir de seus elementos não verbais. A interpretação é obtida por meio da 
sequência de cada um dos quadros, que revela a gradação das ações do Menino 
Maluquinho, brincando de skate; mas que no final sofre um pequeno acidente. Há a 
apresentação da característica da criança de ser brincalhona, pois mesmo sofrendo o 
acidente continua sorrindo. 

Questão 21 

Leia o texto abaixo. 

 

Uma formiga foi à margem do rio para beber água e, sendo arrastada pela forte correnteza, 
estava prestes a se afogar. 

Uma pomba que estava numa árvore sobre a água arrancou uma folha e a deixou cair na 
correnteza perto dela. A formiga subiu na folha e flutuou em segurança até a margem. 

Pouco tempo depois, um caçador de pássaros veio por baixo da árvore e se preparava para 
colocar varas com visgo perto da pomba que repousava nos galhos alheia ao perigo. 

A formiga, percebendo sua intenção, deu-lhe uma ferroada no pé. Ele repentinamente deixou 
cair sua armadilha e, isso deu chance para que a pomba voasse para longe a salvo. 

Autor: Esopo 

Moral da História: 

Quem é grato de coração sempre encontrará oportunidades para mostrar sua gratidão. 

                      GARTNER, H. e ZWERGER, L. Fábulas de Esopo. São Paulo: Ática, 1996. (PALP04203MS_SUP) 

(PALP04203MS) Quem estava prestes a se afogar? 

A) A pomba. 
B) O caçador. 



C) A formiga. 
D) Os pássaros. 
 

Descritor 1-  Localizar informações explícitas em um texto 

 A habilidade que pode ser avaliada por este item relaciona-se à localização pelo 
estudante de uma informação solicitada, que pode estar expressa literalmente no texto ou 
pode vir manifesta por meio de uma paráfrase, isto é, dizer de outra maneira o que se leu.  

Expectativas de aprendizagem: 

• Localizar informações explícitas em textos narrativos; 
• Localizar informações explícitas em textos poéticos; 
• Localizar informações explícitas em textos jornalísticos. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
O gabarito é a opção “C”.  Essa habilidade é avaliada por meio de um texto-base Era 

uma vez... A formiga e a pomba  que dá suporte ao item, no qual o estudante é orientado a 
localizar as informações solicitadas seguindo as pistas fornecidas pelo próprio texto. Para 
chegar à resposta correta, o aluno deve ser capaz de retomar o texto, localizando quem 
estava prestes a se afogar, no caso do texto, a formiga. 

Questão 22 

Leia o texto abaixo. 

No alto das árvores  

O bicho-preguiça é um mamífero que só é encontrado nas florestas da América Central e do Sul. 
Ele vive no alto das árvores, alimentando-se, basicamente, de folhas e, às vezes, de flores e 
frutos. 

Raramente, ele desce ao chão. E, quando o faz, é com muito cuidado, porque é tão acostumado 
a vida na árvore que, quando está no chão, pode ser facilmente capturado por seus inimigos 
naturais, como a onça. 

Mas, para fazer suas necessidades, o que acontece uma vez por semana, não tem outra saída. 
Ele desce devagarzinho pelo tronco da árvore e, quando chega no chão, faz um buraquinho no 
solo com sua pequena, curta e dura calda. 

No buraquinho, ele deposita suas fezes e urina, cobrindo-as com folhas secas. Depois, é claro, 
volta para o alto das árvores. 

Revista Ciência Hoje das Crianças - nº 62 ano9, p.13. (PALP04228MS_SUP) 

(PALP04230MS) No trecho “Ele desce devagarzinho  pelo tronco da árvore...” , a palavra 
sublinhada indica 

A) a hora em que ele desceu. 
B) o modo como ele desceu. 



C) o lugar por onde ele desceu. 
D) o motivo por que ele desceu. 
 

Descritor 12- Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios etc. 

Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam 
conjunções, preposições, advérbios e respectivas locuções – que criam e sinalizam relações 
semânticas de diferentes naturezas. Entre as mais comuns, podemos citar as relações de 
causalidade, de comparação, de concessão, de tempo, de condição, de adição, de oposição 
etc. Reconhecer o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão 
é uma habilidade fundamental para a apreensão da coerência do texto. 

Expectativas de aprendizagem: Identificar elementos coesivos e as expressões que 
marcam tempo, lugar, causa etc. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
Neste item, o gabarito correto é a letra “B”,  o estudante deve reler um trecho do 

texto para identificar a relação lógico–discursiva, que descer devagarzinho pelo tronco da 
árvore, corresponde ao modo da descida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUPERINTENDÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS 
NÚCLEO DE ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA 

GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 
 

GABARITO COMENTADO DA 3ª AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA  DE LÍNGUA 
PORTUGUESA DO 9ª ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Leia o texto abaixo. 

 
     Adaptado de “Português, uma proposta para o letramento”, SOARES, M. Livro 2. (P04008SI_SUP)  

(P04008SI) 

 
Questão 01   
O autor escreveu esse texto para 
 
A) vender várias tartarugas. 
B) ler a sorte das pessoas. 
C) vender animais pequenos. 
D) vender casas e apartamentos. 
 
 
DESCRITOR: 
D12- Identificar a finalidade de diferentes gêneros. 

 
Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade de o 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 lingüísticos e outros 
contextuais funcionam como pistas para a identificação da finalidade pretendida pelo texto. 
 
Expectativas de aprendizagem: 

• Identificar a finalidade do gênero em estudo (matriz curricular 9º ano; p.284. Eixo: 
leitura) 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 



O leitor deve perceber que os textos surgem de acordo com a sua função social: seu 
conteúdo, estilo e forma estão sujeitos a esta função. Assim, questões como: quem escreve? Qual 
a intenção? O que se tem que dizer? Quem vai ler o texto?   ajudarão  o leitor a localizar, no 
anúncio em questão, o nome da construtora (Boa Casa) que tem casas e apartamentos nos 
melhores bairros da cidade para pessoas que ainda não têm casa própria, informações explicitas 
no texto. 

Leia o texto abaixo. 

Nota Técnica 

O Brasil vai monitorar a partir de segunda-feira (4) alimentos vindos do Japão, 
informa nota técnica conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), divulgada nesta quinta-feira 
(31).  

O objetivo das autoridades brasileiras é evitar que alimentos possivelmente 
contaminados por alto índice de radiação emitida pela usina nuclear de Fukushima, afetada 
pelo tsunami do dia 11 de março, entrem no país. 

De acordo com a nota, a importação de alimentos japoneses ao Brasil estará 
condicionada à apresentação de declaração das autoridades sanitárias do Japão de que os 
produtos não contêm níveis de radiação acima dos limites permitidos. 
g1.globo.com, 01/04/2011. 

Questão 02  
Na notícia acima, a principal informação aparece na  frase 

(A) “...informa nota técnica conjunta da ...ANVISA e...MAPA, divulgada nesta quinta-
feira(31).” 
(B) “O objetivo das autoridades brasileiras é evitar que alimentos possivelmente 
contaminados....entrem no país.” 
(C) “O Brasil vai monitorar, a partir de segunda-fe ira os alimentos vindos do Japão...” 
(D) “a importação de alimentos japoneses ao Brasil estará condicionada à apresentação de 
declaração das autoridades sanitárias do Japão...” 
 
DESCRITOR: 
D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 
 

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade de o 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. 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Identificar informações que sejam relevantes para a compreensão do texto (matriz 
curricular 5º ano; p. 274 – Eixo: prática de leitura) 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Para conseguir discernir sobre o que é principal e o que é secundário, o caminho é 
refletir sobre a estrutura e a organização do texto. No texto “Nota técnica” a principal informação 
aparece na primeira frase do primeiro parágrafo, entretanto, a leitura dos outros parágrafos 
contribuem para que o leitor chegue a esta conclusão.  
 
 
 



Leia o texto abaixo.  
 

 
Belém do Pará  

Bembelelém! 
Viva Belém! 
 
Belém do Pará porto moderno integrado na equatorial 
Beleza eterna da paisagem 
 
Bembelelém! 
Viva Belém! 
 
Cidade pomar 
(Obrigou a polícia a classificar um tipo novo de delinqüente: O apedrejador de mangueiras) 
 
Bembelelém! 
Viva Belém! 
 
Belém do Pará onde as avenidas se chamam Estradas: 
Estrada de São Jerônimo 
Estrada de Nazaré (...) 

                                                            BANDEIRA, Manuel. Os melhores poemas de Manuel Bandeira.Seleção 
Francisco de Assis Barbosa. São Paulo: Global.1984.p.78. (P090007PE) 
 
 
Questão 03    
As palavras “Bembelelém, Belém”, com repetição de s ons semelhantes sugerem 
 
A) brincadeira com palavras. 
B) evocação do repicar de sinos. 
C) homenagem a Belém do Pará. 
D) leveza da estrutura do poema. 
 
DESCRITOR: 
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou 
morfossintáticos 
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 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. 
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Analisar as variações de significado e estilo em função da seleção vocabular: utilização 
de substantivos, adjetivos e advérbios em diferentes situações e posições nos textos 
poéticos (matriz curricular 6º ano; p. 253- Eixo: análise e reflexão sobre a língua). 

 



ANÁLISE DA QUESTÃO  
Essa questão exige identificar mudanças de sentido decorrentes das variações 

nos padrões gramaticais da língua. No poema de Manuel Bandeira tem-se a transgressão dos 
padrões gramaticais. Bandeira cria um neologismo repetitivo (Belelém) com o nome próprio Belém
para retratar o som do sino (onomatopéia) da respectiva cidade.  
 
Leia o texto abaixo.  
 

Sumiço  
 

Desesperado, o chefe olha para o relógio, e já não acreditando que um funcionário chegaria 
a tempo de fornecer uma informação importantíssima para uma reunião, liga para o tal: 

— Alô! – atende uma voz de criança, quase sussurrando. 
— Alô. Seu papai está? 
— Tá... – ainda sussurrando. 
— Posso falar com ele? 
— Não. – disse a criança bem baixinho. 
Meio sem graça, o chefe tenta falar com algum outro adulto: 
— E a sua mamãe? Está aí? 
— Tá. 
— Ela pode falar comigo? 
— Não. Ela tá ocupada. 
— Tem mais alguém aí? 
— Tem... – sussurra. 
— Quem? 
— O “puliça”. 
Um pouco surpreso, o chefe continua: 
— O que ele está fazendo aí? 
— Ele tá conversando com o papai, com a mamãe e com o “bombelo”... 
Ouvindo um grande barulho do outro lado da linha, o chefe pergunta assustado: 
— Que barulho é esse? 
— É o “licópito”. 
— Um helicóptero? 
— É. Ele “tlosse” uma equipe de busca. 
— Minha nossa! O que está acontecendo aí? – o chefe pergunta, já desesperado. 
E a voz sussurra com um risinho safado: 
— Eles tão me “puculando”. 

 
              http://criancas.uol.com.br/piadas/piadas_criancas.jhtm. Acesso em 05//08/2007. (P08306SI) 
 

Questão 04  
Nesse texto, a palavra “sussurrando” indica que o m enino falava 
 
A) agitado. 
B) assustado 
C) baixo. 
D) sério. 

 
DESCRITOR: 
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Inferir o sentido de uma palavra ou expressão a partir do contexto (matriz curricular 4º 
ano; p.244. Eixo: prática de leitura). 

• Ler com fluência e autonomia, construindo significados, inferindo informações implícitas 



(matriz curricular 6º ao 9º ano - Eixo: leitura). 
 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Aqui o leitor tem de acionar o seu repertório linguístico para inferir o significado da 
expressão “sussurrando” que, nesse contexto foi empregada no sentido denotativo . Portanto, é 
fundamental que o/a professor/a realize, em sala, atividades que envolvam a polissemia, 
conotação e denotação. Ao relacionar essa expressão às circunstâncias de produção do texto 
(situação de comunicação), ao comando e às demais alternativas (distratores) do item, o leitor 
não terá dificuldade em inferir que a criança falava baixo. 
 

Questão 05  
Pode-se deduzir do texto que a criança 
 
A) queria enganar o chefe do pai. 
B) foi raptada por alguém. 
C) escondeu-se dos pais.  
D) está perdida. 
 
DESCRITOR: 
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto. 
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer uma idéia 
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.  
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Ler com fluência e autonomia, construindo significados, inferindo informações implícitas 
(matriz curricular 6º ao 9º ano - Eixo: leitura). 
 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
As informações implícitas no texto são aquelas que não estão presentes claramente na 

base textual, mas podem ser construídas pelo leitor por meio da r ealização de inferências 
que as marcas do texto permitem. Ao longo do texto o narrador enfatiza a forma como a 
criança falava ao telefone (sussurrando) e, ao final, a própria criança revela que seus pais a 
estão procurando. Dessa forma, pode-se inferir que a criança escondeu-se dos seus pais. 

 
Questão 06    
Na frase “– Tem mais alguém aí?”, o verbo empregado  representa uma marca de  
 
A) registro oral formal. 
B) registro oral informal . 
C) falar regional. 
D) falar caipira. 
 
DESCRITOR: 



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

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade de o 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 lingüísticas 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. 
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Analisar os diferentes níveis de linguagem (coloquial, culta, regionalismo, jargão, gíria) 
nos textos que usam a variação lingüística como recurso de estilo. (matriz curricular 6º 
ao 9º ano - Eixo: análise e reflexão sobre a língua). 
 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Nessa questão é preciso identificar o locutor e o interlocutor do texto nos diversos 
domínios sociais e perceber as variações da fala. O texto “Sumiço” traz um diálogo bem familiar 
entre uma criança e o chefe do seu pai. Portanto, apresenta características do registro informal. 
Em Tem mais alguém aí? o verbo ter, empregado no lugar de haver (no caso de um registro 
formal) reforça a coloquialidade da linguagem empregada em todo o texto, além de contribuir 
para a coerência interna do mesmo. 

Leia o texto abaixo. 
 
 

Paixão Nacional  
 

O futebol é sem dúvida alguma o esporte mais popular do planeta. Não há nenhum 
outro esporte que esteja tão divulgado e que seja praticado da mesma maneira ao redor 
do mundo. O futebol é praticado em todos os países, nos cinco continentes do globo. 

No Brasil, os registros oficiais mostram que o futebol começou a ser praticado em 
1894, no estado de São Paulo, trazido por Charles Miller, que, ao retornar da Inglaterra, 
onde fora estudar, trouxe as primeiras bolas, uniformes e chuteiras. Em poucos anos, 
nasceu entre o povo brasileiro a paixão pela bola e a difusão do futebol ocorreu de forma 
ampla. 
Inicialmente, esse esporte só era praticado por pessoas de classes mais abastadas, mas 
a popularização rápida do futebol em várias regiões do país fez com que esse esporte 
começasse a ser praticado pelas camadas mais pobres da população. Assim, o futebol 
começou a ser jogado de forma aberta e espontânea em todas as localidades do Brasil. 
 
             Disponível em: <http://recantodasletras.uol.com.br>. Acesso em: 12 mai. 2010. (P050318B1_SUP)  
 
 

 

Questão 07    
O assunto desse texto é 
 
A) a popularidade do futebol. 
B) a prática do futebol na Inglaterra. 
C) os cinco continentes do globo. 
D) os esportes praticados no planeta. 
 
 



DESCRITOR: 
D6 – Identificar o tema de um texto. 
 
           Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade de o 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.  
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Reconhecer a unidade temática do texto (matriz curricular 4º ano; p.244. Eixo: leitura). 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Nesse caso, o leitor poderá chegar à resposta observando a organização argumentativa 
do texto. Ao ler a afirmação (tese) explícita na primeira frase do texto: “O futebol é, sem dúvida 
alguma, o esporte mais popular do planeta”, e os argumentos (informações/dados) que ele 
utiliza, ao longo do texto, para sustentar essa afirmação, o leitor já tem condições de inferir que 
o assunto do texto é a popularidade do futebol .  
 
 
Leia o texto abaixo.  

 
  
Questão 08        
De acordo com esse texto, podemos afirmar que 
 
A) Cascão obedeceu à ordem dada por sua mãe. 
B) Cascão evitou ficar em um ambiente limpo. 
C) a mãe do Cascão limpou a sujeira que ele fez. 
D) a mãe do Cascão chamou-o de volta à casa. 
 
DESCRITOR: 
D5 – Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, fotos, etc.). 
 

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade de o 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.  
 



 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Interpretar textos com o auxílio de elementos não-verbais (matriz curricular 6º ano; 
p.253. Eixo: leitura) 

• Compreender as linguagens verbal e não-verbal (matriz curricular 7º ano; p.262. 
Eixo: leitura) 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Para essa leitura é necessário relacionar as duas linguagens (verbal e não-verbal). 
No primeiro quadrinho, a mãe de Cascão lhe faz uma alerta: “Cuidado com os pés sujos , 
Cascão! (Linguagem verbal). Já no segundo, a imagem (linguagem-não verbal) apresenta  a 
personagem Cascão entrando na casa utilizando as mãos. Dessa forma, fica fácil inferir que 
Cascão obedeceu à ordem dada por sua mãe.  
 
 
Leia o texto abaixo. 
 

Assume? Não assume? 
 

— SÓ UMA PERGUNTA, V. Exa. vai assumir a pasta para a qual foi nomeado? 
— Não. 
— Mas esse não é: não! Mesmo ou simplesmente: não? 
— N... ão. 
— Então quer dizer que V. Exa. não vai assumir coisa nenhuma, não é assim? 
— Não, não. Talvez assuma. 
— E talvez não assuma. 
— Posso assumir, está compreendendo? E ficar de ministro 45 dias. 
— Servindo de lenço? 
— Nem lenço, nem lourenço. Não sou lenço de ninguém. A menos que... 
— ? 
— Quer dizer, depende. Entretanto, contudo, todavia, como se diz... 
— E quando se decide, Excelência? 
— Eu é que sei? Quem é que sabe alguma coisa neste momento, menino? Acordo de 

manhã e digo pra mim mesmo, no espelho: você não vai aceitar. E não aceito, pronto. Daí a 
pouco, telefonam lá da Granja do Torto: tem de aceitar, ora essa! Aceito, que remédio? 
Quando chega de tarde [...] 

  
Carlos Drummond de Andrade. Cadeira de Balanço: p. 180. Editora Record: Rio de Janeiro. 1993. (P08127MG) 

 
 

Questão 09       
 A expressão destacada na frase “– Nem lenço, nem lo urenço. Não sou lenço de 
ninguém. A menos que... ” indica que o político 
 
A) pode aceitar o cargo, sob certas condições. 
B) foi interrompido e não conseguiu terminar a frase. 
C) tomará a decisão por conta própria.  
D) está despreparado para o cargo. 

 
 
DESCRITOR: 
D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou 
expressão. 
 



Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de aluno reconhecer a alte-
ração 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 de por 
que essa, e não outra palavra ou expressão foi selecionada. 
 
Expectativas de aprendizagem: 

• Perceber efeito de sentido nas repetições e no escolha de palavras ou expressões 
em textos variados (matriz curricular 6º ano; p.253. Eixo : leitura). 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Toda escolha de termos implica numa interpretação e é essencial reconhecer os 
diferentes sentidos deles em função da intenção do autor. Nessa questão, em que se pede o 
significado da expressão “A menos que”, deve-se compreender a possibilidade de uma 
resposta positiva por parte do político. No início do diálogo o político diz NÃO, sugerindo ao 
leitor a sua decisão a partir de uma resposta negativa. Entretanto, a partir da insistência do 
seu interlocutor, assume outra posição, explícita na expressão A MENOS QUE. Com essa 
expressão ele assume a possibilidade de aceitar o cargo.  
 

 
Leia o texto abaixo. 

 
Estimulantes, o alívio imediato 

 
Às vezes, o cansaço é tão grande que a vontade que dá é a de tirar um cochilo ali 

mesmo: na mesa do escritório, bem na frente do computador. Se os alimentos energéticos 
reduzem o cansaço físico, os estimulantes combatem a fadiga mental. Os principais 
representantes do gênero são o chá e o café. “Uma xícara de chá ou de café logo após a 
refeição não só melhora a digestão, como também proporciona um pique extra para 
enfrentar o período da tarde”, garante Tamara Mazaracki. Tanto o chá como o café são ricos 
em cafeína, um estimulante que reduz a fadiga e melhora a concentração. Mas, para 
algumas pessoas, três ou quatro xícaras de café por dia já são suficientes para causar 
efeitos prejudiciais ao organismo, como ansiedade e irritação. Na dúvida, vale a pena 
conferir: uma xícara de chá contém de 50 a 80 mg de cafeína, enquanto uma lata de 
refrigerante, de 40 a 75 mg. Uma xícara de café forte pode chegar a 200 mg da substância. 
Ao chá e café, a nutricionista Gisele Lemos acrescentaria o bom e velho chocolate. “Os 
alimentos estimulantes são considerados infalíveis porque proporcionam um revigoramento 
mental, quase instantâneo”, justifica. Já a nutricionista Letícia Pacheco recomenda o ainda 
pouco conhecido suco de clorofila. Vale lembrar que qualquer vegetal verde tem clorofila em 
sua composição. Por isso mesmo, a lista de opções é grande e inclui folhas de couve, talos 
de brócolis e hortelã. Você pode misturá-las com frutas, como limão, abacaxi ou laranja. 

                                                    Revista Viva Saúde, número 76. Escala. p. 17. (P090118B1_SUP) 

Questão 10    
No trecho “Você pode misturá-las  com frutas,...” (. 17), o pronome em destaque 
refere-se a 
 
A) xícaras de café. 
B) xícaras de chá. 
C) folhas verdes. 
D) frutas 
 
 
 



DESCRITOR: 
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de 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. 
 
Expectativas de aprendizagem: 

• Constatar o valor expressivo dos recursos da língua (repetições de palavras, 
recursos gráficos, sinais de pontuação e sua funcionalidade (matriz curricular 4º ano; 
p.244. Eixo: leitura). 

• Identificar no texto lido o valor expressivo dos recursos lingüísticos (repetições de 
termos e expressões, ordem das palavras na frase, recursos gráficos) (matriz 
curricular 4º ano; p 247. Eixo: leitura). 

 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

A resposta dessa questão exige o reconhecimento dos elementos que dão coesão 
ao texto. Nesse caso específico, o leitor precisa inferir que o pronome las  empregado logo 
após a lista dos vegetais verdes indicados , foi utilizado para substituir os elementos 
folhas de couve e hortelã - já que o outro (talos de brócolis ) é masculino - principalmente 
para evitar repetições e contribuir com a continuidade do texto. Ao fazer essa leitura, o leitor 
será capaz também de relacionar as folhas de couve e de hortelã às folhas verdes, e 
chegar, consequentemente, ao gabarito da questão. 
 
 Leia os textos abaixo.  
 
 
 TEXTO I 

 
Abertura 

Wilson Rocha 
   
Era uma vez um homem que contava histórias, 
Falando das maravilhas de um mundo encantado 
Que só as crianças podiam ver. 
Mas esse homem, que falava às crianças, 
Conseguiu descrever tão bem essas maravilhas, 
Que fez todas as pessoas acreditarem nelas. 
Pelo menos as pessoas que cresceram por fora, 
Mas continuaram sendo crianças em seus corações. 
Ele aprendeu tudo isso com a natureza, 
Em lugares como esse sítio 
Onde ele viveu. 
(...)  

                                            Pirlimpimpim. LP Som Livre, 1982. Fragmento 
 

 
  
 
 



TEXTO II 
Lobato  

 
No Sítio do Picapau Amarelo, cenário mágico das histórias de Monteiro Lobato, surgiu a 

literatura brasileira para crianças. Da legião de pequenos leitores que a partir dos anos 20 
devoraram as aventuras da boneca Emília e dos outros personagens do Sítio, nasceram novas 
gerações de escritores infantis do país. 

Embora Lobato tenha ficado conhecido por sua obra literária, não se limitou a ela. Foi um 
dos homens mais influentes do Brasil na primeira metade do século e encabeçou campanhas 
importantes, como a do desenvolvimento da produção nacional do petróleo. 

Além do promotor público, empresário, jornalista e fazendeiro, foi editor de livros. Em 
1918 fundou, em São Paulo, a Monteiro Lobato & Cia, editora que trouxe ao país grandes 
novidades gráficas e comerciais. Até morrer, em 1948, foi o grande agitador do mercado de 
livros no Brasil. (...)  
                                                                                Nova Escola, Ano XII, nº 100, mar. 1997.(P090046PE) 
 

 
Questão 11    
Os textos I (poema) e II (ensaio biográfico) têm em comum o fato de 

 
A) contarem sobre a vida de alguém. 
B) narrarem feitos maravilhosos. 
C) noticiarem um acontecimento. 
D) possuírem a mesma estrutura. 
 
 
 
DESCRITOR: 
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 deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de 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. 
 
Expectativas de aprendizagem:           

• Comparar textos considerando o tema, características textuais, organização das idéias e 
finalidade (matriz curricular 4º ano; p.244. Eixo; leitura). 

 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Nesta questão, comparando as informações veiculadas pelos dois textos, o leitor pode 
perceber que ambos contam sobre a vida de Monteiro Lobato. No primeiro texto (poema) a 
abordagem é subjetiva; assim leitor pode até não reconhecer de que se trata da vida de 
Monteiro Lobato, pois essa leitura exige inferências, a partir de conhecimentos prévios. Mas, 
está explícito de que se trata da vida de alguém, mesmo que indefinida. Já o segundo texto 
(ensaio biográfico) faz uma abordagem objetiva da vida desse escritor. 
 



 
 
Leia o texto abaixo. 
 
 
 

 
 
 
 
                

                                                   SOUSA, Maurício de. Revista Magali,.n. 403, p. 86, 2006. (P050282A9_SUP) 
 

                                              

Questão 12    
O fato que deu origem a essa história foi 
 
A) a curiosidade da mãe sobre o lugar onde estão os biscoitos.  
B) a vontade da menina de comer biscoitos que estão  em lugar alto.  
C) o desejo da mãe de que a menina cresça rápido.  
D) o lugar impróprio onde ficam os armários da casa. 
 
DESCRITOR: 
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa. 
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de 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. 
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Ler com fluência e autonomia, construindo significados, inferindo informações implícitas 
e identificando os elementos da narrativa (matriz curricular 6º ano; p.251 - Eixo: leitura). 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
Uma sequência de eventos contados por alguém e envolvendo personagens, em um 

determinado lugar e num determinado tempo, é o que forma a matéria literária das prosas 
narrativas. Nessa questão, o objetivo é identificar o fato gerador da história. No caso dos 
quadrinhos de Maurício de Sousa, a personagem Magali quer ficar grande (do tamanho de sua 
mãe) para poder pegar os biscoitos que se encontram em lugares altos. 
  
Leia o texto abaixo.  
 

Covardia 
 

Passeavam dois amigos numa floresta, quando apareceu um urso feroz e se lançou 
sobre eles. 



Um deles trepou numa árvore e escondeu-se, enquanto o outro ficava no caminho. 
Deixando-se cair ao solo, fingiu-se morto. 

O urso aproximou-se e cheirou o homem, mas como este retinha a respiração, julgou-o 
morto e afastou-se. 

Quando a fera estava longe, o outro desceu da árvore e perguntou, a gracejar, ao 
companheiro: 

— Que te disse o urso ao ouvido? 
     — Disse-me que aquele que abandona o seu amigo no perigo é um covarde. 

 

 TAHAN, Malba. Lendas do céu e da terra. 23 ed. Rio de Janeiro: Record, 1998. (P050001PE) 
 

 
Questão 13     
O amigo que estava na árvore desceu porque 
 
A) achou melhor também fingir-se de morto. 
B) observou do alto um lugar melhor para esconder-se. 
C) queria ajudar o amigo a livrar-se do urso. 
D) viu que o urso já estava distante.  
 
 
DESCRITOR: 
 
D11 – Estabelecer relação causa/conseqüência entre partes e elementos do texto. 
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de 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. Entende-se como 
causa/conseqüência todas as relações entre os elementos que se organizam de tal forma que 
um é resultado do outro. 
 
Expectativas de aprendizagem: 

• Reconhecer em texto narrativo causas e conseqüências (matriz curricular 4º ano; p.244. 
Eixo leitura). 

• Reconhecer em texto narrativo a relação de causa e consequência em ações de 
personagens (matriz curricular 2º ano; p.241. Eixo: leitura). 
 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Nessa questão, é preciso entender a causa que fez com  que o amigo que estava em 
cima da árvore desceu. Causa que fica evidenciada no trecho: “Quando a fera estava longe, o 
outro desceu da árvore e perguntou, a gracejar, ao companheiro” 
  
Leia o texto abaixo.  

 
 

O diabo e a política 
 

Sempre que leio os jornais, lembro uma historinha que nem sei mais quem me contou. 
Naquela aldeia, todos roubavam de todos, matava-se, fornicava-se, jurava-se em falso, todos 
caluniavam todos. Horrorizado com os baixos costumes, o frade da aldeia resolveu dar o fora, 
pegou as sandálias, o bordão e se mandou. 

Pouco adiante, já fora dos muros da aldeia, encontrou o Diabo encostado numa árvore, 



chapéu de palha cobrindo seus chifres. Tomava água de coco por um canudinho, na mais 
completa sombra e água fresca desde que se revoltara contra o Senhor, no início dos 
tempos. 

O frade ficou admirado e interpelou o Diabo: 
— O que está fazendo aí nesta boa vida? Eu sempre pensei que você estaria lá na aldeia, 

infernizando a vida dos outros. Tudo de ruim que anda por lá era obra sua – assim eu 
pensava até agora. Vejo que estava enganado. Você não quer nada com o trabalho. Além de 
Diabo, você é um vagabundo! 

Sem pressa, acabando de tomar o seu coco pelo canudinho, o Diabo olhou para o frade com 
pena: 

— Para quê? Trabalho desde o início dos tempos para desgraçar os homens e confesso 
que ando cansado. Mas não tinha outro jeito. Obrigação é obrigação, sempre procurei dar 
conta do recado. Mas agora, lá na aldeia, o pessoal resolveu se politizar. É partido pra lá, 
partido pra cá, todos têm razão, denúncias, inquéritos, invocam a ética, a transparência, é um 
pega-pra-capar generalizado, eu estava sobrando, não precisavam mais de mim para serem 
o que são, viverem no inferno em que vivem. 

Jogou o coco fora e botou um charuto na boca. Não precisou de fósforo, bastou dar uma 
baforada e de suas entranhas saiu o fogo que acendeu o charuto:  

— Tem sido assim em todas as aldeias. Quando entra a política eu dou o fora, não precisam 
mais de mim. 
 

CONY, Carlos Heitor, Folha online. 29 de nov. 2005. (P090208A8) 
  

 
Questão 14  
A política desgraça os homens mais que o diabo. 
O argumento que defende essa idéia é  
 
A) “Você não quer nada com o trabalho. Além de Diabo, você é um vagabundo!” 
B)“Trabalho desde o início dos tempos para desgraçar os homens e confesso que ando 
cansado.” 
C) “Obrigação é obrigação, sempre procurei dar conta do recado.” 
D) “Quando entra a política eu dou o fora, não prec isam mais de mim.” 

DESCRITOR: 
 
D8– Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de 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. 
 
Expectativas de aprendizagem: 

• Observar o uso da linguagem no artigo de opinião: o tom de convencimento e a 
utilização de diferentes argumentos para defender uma posição (matriz curricular 8º ano; 
p.275. Eixo: análise e reflexão sobre a língua). 

 



ANÁLISE DA QUESTÃO  
A resposta requer o conhecimento dos tipos de argumentação, nesse caso de 

causa/efeito. É importante saber identificar as estratégicas linguísticas utilizadas pelo autor para 
defender uma tese. Podemos perceber que a última alternativa traduz o argumento de 
causa/efeito para a tese enunciativa da questão: A política desgraça os homens mais que o 
diabo , o que não se percebe nas demais alternativas. No último parágrafo, a fala do 
personagem diabo deixa claro que a política desgraça os homens mais do que ele, pois  quando 
ela é inserida, ninguém precisa mais dele. 
 
Leia o texto abaixo. 

 
                                            Correio do Estado. Campo Grande, MS. 20 de agosto de 2003. (PALP08106MS_SUP) 

 
 
Questão 15  
O que gera humor nesse texto? 

 
A) O fato de Hagar não conseguir dormir. 
B) A vontade de Helga em ajudar o marido. 
C) A lamentação de Hagar por causa da insônia. 
D) A sugestão de Hagar à esposa. 
 
 
DESCRITOR: 
 
D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 
 

Por meio deste 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. 
 
Expectativas de aprendizagem: 
 

• Reconhecer efeitos de sentido e humor presentes nos gêneros textuais (matriz curricular 
6º ano; p.253. Eixo: leitura) 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
Na tirinha que embasa essa questão, o sentido de humor aparece na última fala de 

Hagar. Vale lembrar que o cômico é decorrência de uma distorção. No segundo balão, Hagar 
diz que é chato ficar sem fazer nada e no último sugere para sua mulher fazer sanduíche.  
 
 
 



 
Leia o texto abaixo. 
 

Corda Bamba 

 
As duas vinham andando pela calçada – a Mulher Barbuda e Maria. De mão dada. A Mulher 

Barbuda usava saia, barba e uma sacola estourando de cheia; Maria, de calça de brim, um embrulho 
debaixo do braço, ia levando a tiracolo um arco enfeitado com flor de papel, quase do tamanho dela 
(não era muita vantagem: ela já tinha dez anos, mas era do tipo miúdo). Pararam na frente de um 
edifício. Barbuda falou: 

— É aqui, tá vendo? 225. – Olhou pra trás: – Foguinho! Ei! 
Foguinho estava parado na esquina tirando um coelho da meia: andava treinando pra ser 

mágico. Há anos que ele comia fogo no circo, mas agora tinha dado pra ficar de estômago 
embrulhado cada vez que engolia uma chama; tinha dias, que só de olhar pras tochas que 
Barbuda trazia, o estômago já se revoltava todo. 

— Olha só, fiz a mágica da meia! – gritou. Agarrou o coelho pela orelha e correu pra porta do 
edifício. 

Barbuda achava uma graça danada naquela história de Foguinho treinar mágica em tudo que 
é canto; deu um beijo nele: 

— Você ainda vai ser o maior mágico que já se viu por aí. Não é, Maria? 
Mas Maria continuou quieta; só apertou com mais força a mão de Barbuda. 

 NUNES, Lygia Bojunga. Corda Bamba. 20. ed. Rio de Janeiro: Agir, 1997,virgula p.9. (P050007PE) 

Questão 16    
Qual era a opinião de Barbuda? 
 
A) Achava que Foguinho seria um grande mágico. 
B) Achava que Foguinho era um bom engolidor de fogo. 
C) Pensava que Maria era muito miúda. 
D) Pensava que Maria era muito quieta. 
 
DESCRITOR: 
D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a este fato  
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de 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. 
      

  Expectativas de aprendizagem: 
 

• Reconhecer efeitos de sentido e humor presentes nos gêneros textuais (matriz curricular 
6º ano; p.253. Eixo: leitura) 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
O leitor deve ser capaz de perceber num texto um fato da opinião relativa a ele. O 

primeiro pode ser comprovado por qualquer um mediante dados. A opinião é pessoal e 
subjetiva. O que conta aqui é perceber que a opinião subjetiva de Barbuda aparece na frase “— 
Você ainda vai ser o maior mágico que já se viu por aí. Não é, Maria?” 
 
                      

Leia o texto abaixo. 
 

 



Brincadeira retrô  
 

Me lembro bem de quando era pequena e do quanto minha imaginação era fértil. Eu fui 
daquelas crianças que davam arrepios nos pais por conta das brincadeiras mirabolantes: a cama 
de casal que virava navio pirata, o sofá da sala que virava palco de teatro com direito a cortina de 
lençol e tudo mais... Toda vez que começava a me animar minha avó dizia: “Lá vem essa menina 
inventando moda”. Hoje vejo que esse era o jeito de brincar das crianças de antigamente. Não 
havia toda essa parafernália eletrônica, que toca música, anda, fala e não deixa nenhum espaço 
para a imaginação. Precisávamos inventar as nossas brincadeiras. Criança moderna não sabe 
brincar sozinha, tem sempre a babá, o computador, o DVD... Hoje tento incentivar meu filho a 
brincar assim também. Não é que eu vá jogar todos os brinquedos dele fora, mas com certeza ele 
vai aprender a se divertir com muito menos. Dá mais trabalho, faz mais bagunça, mas é 
infinitamente mais divertido. 

POMÁRICO, Veri. Revista Gol, Editora Trip: s/l. s/d. (P090441A9_SUP) 

 

Questão 17  
A autora desse texto defende que 
 
A) as brincadeiras das crianças de antigamente eram divertidas.  
B) as brincadeiras de antigamente eram mais criativ as que as atuais. 
C) as maneiras de as crianças de hoje brincarem devem ser aceitas. 

D) as crianças devem brincar com parafernálias eletrônicas. 
 
DESCRITOR: 
D7– Identificar a tese de um texto.  

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 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. 
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Identificar os elementos textuais que caracterizam o gênero em estudo                                                        
(matriz curricular 8º ano; p.274. Eixo: leitura) 

• Reconhecer o tom de convencimento nos textos de opinião (matriz curricular 8º ano; 
p.274. Eixo: leitura) 

• Analisar criticamente a posição defendida pelo autor diante do assunto (matriz 
curricular 8º ano; p.274. Eixo: leitura) 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
Para responder essa questão, é necessário considerar os argumentos que o autor 

utiliza para defender o seu ponto de vista. Todas as considerações feitas pela autora levam 
o leitor a inferir que a ideia central do texto consiste em afirmar que as brincadeiras de 
antigamente eram mais criativas do que as atuais. 
 



Leia o texto abaixo.  
 

No “Sossego” 
 
Não era feio o lugar, mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito 

de quem se julga bem com a sua sorte. 
A casa erguia sobre um solvaco, uma espécie de degrau, formando a subida para a maior 

altura de uma pequena colina que lhe corria nos fundos. Em frente, por entre os bambus da 
cerca, olhava uma planície a morrer nas montanhas que se viam ao longe; um regato de 
águas paradas e sujas cortava-a paralelamente à testada da casa; mais adiante, o trem 
passava vincando a planície com a fita clara de linha capinada; um carreiro, com casas, de 
um e de outro lado, saía da esquerda e ia ter à estação, atravessando o regato e 
serpenteando pelo plaino.  

A habitação de Quaresma tinha assim um amplo horizonte, olhando para o levante, a 
“Noruega”, e era também risonha e graciosa nos seus muros caiados. Edificada com desoladora 
indigência arquitetônica das nossas casas de campo, possuía, porém, vastas salas, amplos 
quartos, todos com janelas, e uma varanda com colunata heterodoxa. Além desta principal, o 
sítio do “Sossego”, como se chamava, tinha outras construções: a velha casa de farinha, que 
ainda tinha o forno intacto e a roda desmontada, e uma estrebaria coberta de sapê. 

BARRETO, Lima. No “Sossego”. In: Triste fim de Policarpo Quaresma. SP: Ática, 1996. p . 73. Fragmento.   

*Adaptado: Reforma Ortográfica. (P090482A9_SUP) 
 
                           

Questão 18      
No trecho “Em frente, por entre os bambus da cerca , olhava uma planície...” (. 4-5), a 
expressão destacada indica uma circunstância de   

A) causa. 
B) lugar. 
C) modo. 
D) tempo. 

DESCRITOR: 
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios etc.  
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 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. 
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Refletir sobre o emprego de preposições, conjunções, pronome e advérbios como 
elementos articuladores (matriz curricular 6º ao 9º ano - Eixo: análise e reflexão 
sobre a língua). 



 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Há palavras e/ou expressões que marcam a relação entre duas ideias próximas, que 
dão coerência ao texto, sinalizando a progressão do conteúdo. O leitor precisa perceber 
essa relação lógico-discursiva, enfatizada por expressões que indicam tempo, lugar, modo, 
causa etc. A expressão “por entre os bambus da cerca” indica, no texto, o lugar por onde 
olhava uma planície. 
 
 
 Leia o texto abaixo. 

 
Sebo 
 

— Moça, eu nunca pisei aqui. Preciso comprar um livro... 
— Qual? – ela perguntou. – Mistério, suspense, romance, ficção, livro didático, 

paradidático, ocultismo, religioso, de psicanálise, psicologia, médico, língua estrangeira, 
tradução, periódico, revista, tese, enciclopédia... 

Ela estava querendo me gozar. Pra falar a verdade, tinha um livro certo pra comprar 
sim... Mas não sei por que, me ouvi falando: 

— Quero olhar, escolher, ver o que gosto mais... Mas começar por onde? Lado direito, 
esquerdo, subo a escada em caracol? Preciso de “instruções” de trânsito aqui dentro. Tem 
muito livro aqui... 

— Esperava o quê? Múmias? 
Perdi a paciência. 

— Moça, eu quero saber onde posso achar um livro-lindo-maravilhoso-espetacular-
romântico para eu dar de presente... 

 
— Ah, para a namoradinha que só lê Revista Desejo... Já sei o tipo: frases doces, propostas 

delicadas, abraços, beijos, mais abraços, mais beijos, final feliz. Andar de cima, prateleira 15-A. 
Os preços que ficam na ponta da prateleira são indicados por letras, que ficam na contracapa 
do livro. Edições filetadas a ouro têm um outro preço...  

Ia dizer pra ela que... Mas achei melhor não falar nada. Dei-lhe as costas e subi a escada. 
 

ANDRADE, Telma G.C. Mistério no sebo de livros. São Paulo: Atual, 1995(P090011PE) 
 
 
 

Questão 19  
O que levou o personagem a ir a um espaço onde se v endem livros usados? 
 
A) O fato de nunca ter estado num sebo. 
B) O intuito de comprar um presente. 
C) A curiosidade em visitar um espaço novo. 
D) A intenção de levar algo para a amada. 
 
DESCRITOR: 
D1 – Localizar informações explícitas em um texto 
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de aluno localizar, no percurso do 
texto, uma informação que, explicitamente, consta na sua superfície. 
 

Expectativa de aprendizagem:  

• Identificar uma informação explícita em uma história. 

 



ANÁLISE DA QUESTÃO  
Nessa questão se solicita a habilidade de localizar informação explícita em um texto. A 

resposta a questão proposta está explícita no sexto parágrafo: “— Moça, eu quero saber onde 
posso achar um livro-lindo-maravilhoso-espetacular-romântico para eu dar de presente...” 
 

Questão 20  )   
No trecho “... Moça, eu nunca pisei aqui. Preciso c omprar um livro...”, a pontuação 
que finaliza o período sugere que o cliente sentiu- se 
A) empolgado. 
B) explorado. 
C) intimidado. 
D) maravilhado. 
 
DESCRITOR: 
D17 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.  
 

Leia os textos abaixo. 

Vestibular  

Texto 1  

A reportagem “Vestibular. Vai mudar tudo, menos o mérito” (15 de abril) é muito boa. 
Como educador, espero que o novo Enem possa mensurar a capacidade dos candidatos 
a uma vaga nas universidades, contribuir para a necessária melhoria do Ensino Médio e 
fazer com que os candidatos ordenem todas as informações e cheguem a uma 
conclusão, com melhor capacitação intelectual e cultural. 

Ruvin Ber José Singal - São Paulo, SP 

Texto 2  

Agradeço pelas informações claras e completas fornecidas pela revista sobre as 
mudanças do vestibular. Trabalho com orientação profissional em um colégio e utilizei a 
reportagem, assim como o site da publicação, nos grupos que coordeno. As mudanças 
são realmente necessárias e preservarão a qualidade do ensino das escolas brasileiras, 
sobretudo no Ensino Médio. Nossos jovens precisam ser estimulados a pensar! 

Betina Andriani Felipe – Psicóloga e professora - Florianópolis, SC 
 

             Revista Veja. nº 16.  São Paulo: Abril, 22 abr. 2009. p. 36. (P090546A9_SUP 
 
Questão 21    
A respeito da reportagem sobre vestibular, as opini ões dos leitores são 

 
A) antagônicas. 
B) cautelosas. 
C) complementares. 
D) inconsistentes. 

DESCRITOR: 
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao 
mesmo fato ou ao mesmo tema.  
 



Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de 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. 
 

Expectativas de aprendizagem: 
• Reconhecer o tom de convencimento nos textos argumentativos (matriz curricular 8º 

ano; p. 274. Eixo: leitura) 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Nessa questão, para que o leitor chegue a resposta correta ele terá que analisar 
criticamente os textos e perceber a complementariedade das opiniões dos leitores sobre a 
reportagem em destaque.  
 
Leia o texto abaixo. 

 

Direitos da criança e do adolescente 

 

Toda criança e o adolescente tem direito à proteção e à saúde, mediante a efetivação de 
políticas sociais públicas. 

Toda criança e o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como 
pessoas humanas. 

Toda criança e o adolescente tem direito a ser criado e ser educado no seio de sua família. 

Toda criança e o adolescente tem direito à educação. Visando ao pleno desenvolvimento de 
sua pessoa. 

Toda criança e o adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos como 
adequados a sua faixa etária. 

                                                                                Texto adaptado do ECA/CEDCA-GO:2002 

Questão 22  
Usando o termo “Toda” no início de cada frase, o te xto 

(A) enfatiza a idéia de universalidade . 
(B) estabelece independência com o termo “criança”. 
(C) estabelece maior vínculo com o leitor. 
(D) faz uma repetição sem necessidade. 
 

DESCRITOR: 
D19 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 
ortográficos e/ou morfossintáticos.  
 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o 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. 
 
 
EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 

• Analisar as variações de significado e estilo em função da seleção vocabular: 
utilização de substantivos, adjetivos e advérbios em diferentes situações e posições 
nos textos poéticos (matriz curricular 6º ano; p. 253- Eixo: análise e reflexão sobre a 
língua). 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

A tarefa em foco exige identificar mudanças de sentido decorrentes das variações  
nos padrões gramaticais da língua. No texto adaptado do ECA/CEDCA-GO, tem-se a repetição da 
palavra “toda” em todos os inícios dos parágrafos para enfatizar a ideia de universalidade dos 
direitos da criança e do adolescente.  
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Leia o texto abaixo e responda às questões 01 e 02 

 

Os índios descobertos pelo Google Earth 

Duas aldeias de índios que vivem isolados foram fotografadas pela primeira vez, na 
fronteira entre o Peru e o Acre. O sertanista José Carlos Meirelles, da Funai, havia 
encontrado ainda em terra vestígios de duas etnias desconhecidas e dos nômades maskos. 
Rieli Franciscato, outra sertanista da Funai, localizou as coordenadas exatas das malocas 
pelo Google Earth, programa que fornece mapas por satélite. Meirelles, que procurava os 
povos havia 20 anos, sobrevoou a área e avistou os roçados e as ocas. O avião assustou a 
tribo, que nunca teve contato com o homem branco. As mulheres e crianças correram, e os 
homens tentaram flechar o avião. A exploração de madeira no lado peruano pode ter 
estimulado a migração das etnias para o território brasileiro. 

Época, n. 524, 02/06/2008, p.17. 

01) De acordo com esse texto, o primeiro contato en tre os índios descobertos e o 
homem civilizado despertou nos índios um sentimento  de 

A) alegria. 
B) dúvida. 
C) raiva. 
D) repulsa. 
E) susto . 
 
Descritor 1 - Localizar informações explícitas em u m texto 
  
A habilidade a ser avaliada por esse descritor relaciona-se à localização pelo leitor de uma 
informação solicitada, que pode estar expressa literalmente no texto ou subentendida. Para 
chegar à resposta correta, o leitor deve ser capaz de retomar o texto, localizando, dentre outras 
informações, aquela que foi solicitada. Assim, espera-se que o item relativo a esse descritor 
solicite do aluno a identificação de uma determinada informação, entre várias outras expressas no 
texto.  
 

 
 



ANÁLISE DA QUESTÃO  
Um texto apresenta informações explícitas e implícitas. As explícitas estão na base textual. 

Para encontrá-las, é necessário que o leitor, após uma leitura geral do texto e da questão 
proposta, saiba retornar ao ponto do texto em que se encontra 
leitor terá de identificar o sentimento despertado nos índios diante da presença do homem branco; 
essa informação está claramente exposta na expressão: 
 

02) Esse texto aborda, prioritaria

A) migração de índios peruanos para o Brasil.
B) importância do Google Earth para a Funai.
C) exploração predatória de madeira no Peru.
D) diferença entre índios e homens brancos.
E) descoberta de novas tribos indígenas.
 
Descritor 9 - Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

A habilidade a ser avaliada por esse descritor relaciona
de distinguir, entre uma série de segmentos, aqueles que constituem elementos principais 
ou secundários do texto. O alun
informações ou idéias apresentadas, de modo que umas convergem para o núcleo principal 
do texto, enquanto outras são apenas informações adicionais, acessórias, que apenas 
ilustram ou exemplificam o 
sendo dito. 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
Essa habilidade é característica, principalmente, de textos informativos e 

argumentativos. No caso da questão apresentada, todas as alternativas podem ser 
verificadas no texto, mas é importante que o aluno perceba q
sendo a mais relevante e em torno da qual todo o texto se estrutura, é a alternativa 
(descoberta de novas tribos indígenas).

 

Leia o texto abaixo 

 

 
Um texto apresenta informações explícitas e implícitas. As explícitas estão na base textual. 

las, é necessário que o leitor, após uma leitura geral do texto e da questão 
proposta, saiba retornar ao ponto do texto em que se encontra a resposta. No caso deste item, o 
leitor terá de identificar o sentimento despertado nos índios diante da presença do homem branco; 
essa informação está claramente exposta na expressão: O avião assustou

02) Esse texto aborda, prioritaria mente, a 

A) migração de índios peruanos para o Brasil. 
B) importância do Google Earth para a Funai. 
C) exploração predatória de madeira no Peru. 
D) diferença entre índios e homens brancos. 
E) descoberta de novas tribos indígenas.  

as partes principais das secundárias em um texto. 
A habilidade a ser avaliada por esse descritor relaciona-se à capacidade de o aluno 

de distinguir, entre uma série de segmentos, aqueles que constituem elementos principais 
ou secundários do texto. O aluno deve perceber que há uma espécie de hierarquia entre as 
informações ou idéias apresentadas, de modo que umas convergem para o núcleo principal 
do texto, enquanto outras são apenas informações adicionais, acessórias, que apenas 
ilustram ou exemplificam o que está 

 
Essa habilidade é característica, principalmente, de textos informativos e 

argumentativos. No caso da questão apresentada, todas as alternativas podem ser 
verificadas no texto, mas é importante que o aluno perceba que aquela que aparece como 
sendo a mais relevante e em torno da qual todo o texto se estrutura, é a alternativa 
(descoberta de novas tribos indígenas). 

Um texto apresenta informações explícitas e implícitas. As explícitas estão na base textual. 
las, é necessário que o leitor, após uma leitura geral do texto e da questão 

a resposta. No caso deste item, o 
leitor terá de identificar o sentimento despertado nos índios diante da presença do homem branco; 

assustou  a tribo... .  011 

as partes principais das secundárias em um texto.  
se à capacidade de o aluno 

de distinguir, entre uma série de segmentos, aqueles que constituem elementos principais 
o deve perceber que há uma espécie de hierarquia entre as 

informações ou idéias apresentadas, de modo que umas convergem para o núcleo principal 
do texto, enquanto outras são apenas informações adicionais, acessórias, que apenas 

Essa habilidade é característica, principalmente, de textos informativos e 
argumentativos. No caso da questão apresentada, todas as alternativas podem ser 

ue aquela que aparece como 
sendo a mais relevante e em torno da qual todo o texto se estrutura, é a alternativa E 

 



03)  Em relação às conversas de pai e filho, perceb e-se que 

A) o filho estava satisfeito com as notas.  
B) o filho achou que pai fosse se zangar. 
C) o filho colocou o pai contra a parede. 
D) o pai sempre esperava notas ruins do filho. 
E) o pai aborreceu-se com o que filho lhe disse 
 
Descritor 5 - Interpretar texto com auxílio de mate rial gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, fotos etc). 

O que se pretende avaliar é a capacidade do aluno de perceber a interação entre a 
imagem e o texto escrito para a formação de novos sentidos. Articular esses diferentes 
sinais representa uma habilidade de compreensão de grande significação, pois a integração 
de imagens e palavras contribui para a formação de novos sentidos do texto. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
O texto escrito, nesse caso, não é o único recurso a ser explorado pelo leitor. A 

própria estrutura em quadrinhos mostra a necessidade de se ler as imagens, 
especificamente as expressões faciais das personagens. O item vem justamente solicitar ao 
leitor que demonstre compreensão do texto a partir da combinação da leitura do material 
escrito e do material gráfico, já que a expressão do pai diante da fala de Calvin é de alguém 
que foi pego por sua própria fala, já que, como sugere o menino, ele fez o seu máximo, 
impedindo, assim, o pai de tomar qualquer atitude punitiva. 
 

Leia o texto abaixo e responda às questões 04 e 05 

 

Luciana 

Ouvindo rumor na porta da frente e os passos conhecidos de tio Severino, Luciana 
entregou a Maria Julia as bonecas de pano, ergueu-se estouvada, saiu do corredor, entrou 
na sala, parou indecisa, esperando que a chamassem. Ninguém reparou nela. Papai e 
mamãe, no sofá, embebiam-se na palavra lenta e fanhosa de tio Severino, homem 
considerável, senhor da poltrona. Luciana adivinha a consideração: os donos da casa 
escutavam, moviam a cabeça e aprovavam: na cozinha, resmungando, arreliando-se, a 
criada preparava café. Às vezes na família repetia-se uma frase que tinha peso de lei. 

— Foi tio Severino quem disse. 

— Ah! 

E não se acrescentava mais nada. 

Luciana quis aproximar-se das pessoas grandes, mas lembrou-se do que lhe tinha 
acontecido na véspera. Mergulhou numa longa meditação. Andara com mamãe pela cidade, 
percorrera diversas ruas, satisfeita. Num lugar feio e escorregadio, onde a água da chuva 
empoçava, resistira, acuara, exigindo que pusessem ali paralelepípedos. Agarrada por um 



braço, intimada a continuar o passeio, tivera um acesso de desespero, um choro convulso, e 
caíra no chão, sentara-se na lama, esperneando e berrando. Em casa, antes de tirar-lhe a 
camisa suja, mamãe lhe infligira três palmadas enérgicas. Por quê? Luciana passara o dia 
tentando reconciliar-se com o ser poderoso que lhe magoara as nádegas. Agora, na 
presença da visita, essa criatura forte não anunciava perigo. 

RAMOS, Graciliano. Luciana In: Contos. 4ª serie literária.(Org. Maria Silvia Gonçalves). São Paulo: 
Nacional,1979. p.17-21. Fragmento. 

04) Nesse texto, Luciana entrega as bonecas a Maria  Júlia porque 

A) o pai não percebera sua presença. 
B) o Tio Severino havia chegado . 
C) a mãe lhe infligia umas palmadas. 
D) a mãe conversava com visitas. 
E) a amiga não tinha brinquedos. 
Descritor 11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes  e elementos do 
texto 
 

Em geral, os fatos se sucedem numa ordem de causa e conseqüência, ou de motivação e 
efeito. Estabelecer esse nexo constitui um recurso significativo para a apreensão dos sentidos do 
texto, sobretudo quando estão em jogo relações lógicas ou argumentativas. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em 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. 
Entende-se como causa/conseqüência todas as relações entre os elementos que se 
organizam de tal forma que um é resultado do outro. 

 
ANÁLISE DA QUESTÃO 

Na questão 05, apresenta-se o fato: Luciana entrega as bonecas; é solicitado do aluno que 
identifique a causa  a por que ela prática essa ação e que vem explicitamente apontada 
anteriormente como sendo a percepção de passos e rumores na entrada que indicavam a 
chegada de alguém, no caso Tio Severino; alternativa B. 
 

05) Esse texto é narrado por 

A) Tio Severino. 
B) Maria Júlia. 
C) Luciana. 
D) alguém que testemunha os fatos. 
E) alguém que está distante dos fatos . 
 
Descritor 13 - Identificar as marcas linguísticas q ue evidenciam o locutor e o interlocutor de 
um texto. 

Por meio desse descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno em 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 religi
clube, etc.  
 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO  

Como parte da leitura de um texto, é fundamental que o leitor iden
ou quem escreve, para quem se fala ou para quem se escreve e de que maneira os traços 
dos indivíduos envolvidos na produção
receptor. No caso do texto em estudo, o emprego da terceira pessoa deixa claro que quem 
narra os fatos não estava envolvido, mas apenas os relata, mantendo
sem emitir juízos ou opiniões
 

Disponível em: <www.infoblarg.blogspot.com/2009_12_01_ar

 

06) ) Qual é a ironia contida nesse texto? 

A) A presença de uma única mulher entre homens.
B) As pessoas gostarem de sua rotina diária.
C) A menção comparativa entre humanos e ovelhas.
D) Cada pessoa conversar com as outras presentes.
E) Cada pessoa presumir que é a única consciente
 
Descritor 16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos va riados.

e 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 

r 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 religi

 
Como parte da leitura de um texto, é fundamental que o leitor iden

ou quem escreve, para quem se fala ou para quem se escreve e de que maneira os traços 
dos indivíduos envolvidos na produção de um texto são expressos nele e chegam até o 
receptor. No caso do texto em estudo, o emprego da terceira pessoa deixa claro que quem 
narra os fatos não estava envolvido, mas apenas os relata, mantendo-
sem emitir juízos ou opiniões. 

 

Disponível em: <www.infoblarg.blogspot.com/2009_12_01_archive.html>. Acesso em: 03 mar.

06) ) Qual é a ironia contida nesse texto?  

A) A presença de uma única mulher entre homens. 
B) As pessoas gostarem de sua rotina diária. 

iva entre humanos e ovelhas. 
D) Cada pessoa conversar com as outras presentes. 
E) Cada pessoa presumir que é a única consciente  

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos va riados.

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

Essa habilidade é avaliada em textos nos quais o aluno é solicitado a identificar, o locutor e o 
r 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, 

Como parte da leitura de um texto, é fundamental que o leitor identifique quem fala 
ou quem escreve, para quem se fala ou para quem se escreve e de que maneira os traços 

de um texto são expressos nele e chegam até o 
receptor. No caso do texto em estudo, o emprego da terceira pessoa deixa claro que quem 

-se distante e objetivo, 

chive.html>. Acesso em: 03 mar.2010. 

Identificar efeitos de ironia ou humor em textos va riados.  



Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer os efeitos 
de ironia ou humor causados por expressões diferenciadas, utilizadas no texto pelo autor, ou, 
ainda, pela utilização de pontuação e notações. 
Essa habilidade é avaliada por meio de textos verbais e não-verbais, sendo muito valorizado 
nesse descritor as atividades com textos de gêneros variados sobre temas atuais, com espaço 
para várias possibilidades de leitura, como os textos publicitários, as charges, os textos de humor 
ou as letras de músicas. O domínio dessa habilidade leva o aluno a perceber o sentido irônico ou 
humorístico do texto, que pode estar representado tanto por uma expressão verbal inusitada, 
quanto por uma expressão facial da personagem.  

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
O sentido irônico ou humorístico do texto se dá pela leitura do que está escrito no balão 

(verbal) e que se liga a todos os personagens (não-verbal) 
, sendo, portanto, compartilhado por eles, mesmo que pareçam desconhecer tal fato, o que os faz 
imaginar que cada um é especial e diferenciado, quando na verdade são iguais. 
 

 
O AVENTUREIRO ULISSES 

                                     (Ulisses Serapião Rodrigues) 
 

Ainda tinha duzentos réis. E como eram sua única fortuna meteu a mão no bolso e 
segurou a moeda. Ficou com ela na mão fechada. 

Nesse instante estava na Avenida Celso Garcia. E sentia no peito todo o frio da 
manhã. 

Duzentão. Quer dizer: dois sorvetes de casquinha. Pouco. 

Ah! muito sofre quem padece. Muito sofre quem padece? É uma canção de 
Sorocaba. Não. Não é. Então que é? Mui-to so-fre quem pa-de-ce. Alguém dizia isto 
sempre. Etelvina? Seu Cosme? Com certeza Etelvina que vivia amando toda a gente. Até 
ele. Sujeitinha impossível. Só vendo o jeito de olhar dela. 

Bobagens. O melhor é ir andando. 

Foi. 

Pé no chão é bom só na roça. Na cidade é uma porcaria. Toda a gente estranha. É 
verdade. Agora é que ele reparava direito: ninguém andava descalço. Sentiu um mal-estar 
horrível. As mãos a gente ainda escondia nos bolsos. Mas os pés? Cousa horrorosa. 
Desafogou a cintura. Puxou as calças para baixo. Encolheu os artelhos. Deu dez passos 
assim. Pipocas. Não dava jeito mesmo. Pipocas. A gente da cidade que vá bugiar no 
inferno. Ajustou a cintura. Levantou as calças acima dos tornozelos. Acintosamente. E muito 
vermelho foi jogando os pés na calçada. Andando duro como se estivesse calçado. 

MACHADO, Antônio de A. O aventureiro Ulisses. Contos reunidos. São Paulo: Ática, 2002. p.122. 

 



07) O enredo se desenvolve a partir da 

A) elegância do personagem. 
B) alegria do personagem. 
C) fome do personagem. 
D) cor do personagem. 
E) penúria do personagem. 
 
Descritor 7- Identificar a tese de um texto 
 

Em geral, um texto dissertativo expõe uma tese, isto é, defende um determinado 
posicionamento do autor em relação a uma idéia, a uma concepção ou a um fato. A exposição da 
tese constitui uma estratégia discursiva do autor para mostrar a relevância ou consistência de sua 
posição e, assim, ganhar a adesão do leitor pela adoção do mesmo conjunto de conclusões. 
Este descritor indica a habilidade de o aluno reconhecer o ponto de vista ou a idéia central 
defendida pelo autor. A tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva, apoiada em 
argumentos contundentes sobre o assunto abordado. 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
No caso da questão 07, o que se pretende é que o aluno perceba que o texto se 

desenvolve a partir da fome sentida pelo personagem, pois a percepção de que não tem 
como resolver o problema, já que não tem dinheiro suficiente para saciá-la, o leva a tecer 
outras considerações sobre sua situação. 

 

Coisas do mundo 

A juventude é realmente uma fase encantadora. Descobrir o mundo, experimentar, 
buscar novos horizontes, desvendar os mistérios  da vida... Enfim, a primeira vez a gente 
nunca esquece! Seja lá qual for a novidade, é absolutamente inebriante esse momento da 
descoberta. 

As coisas que acontecem na adolescência ficam impressas na memória, na pele, na 
alma e, geralmente, nos remetem às melhores coisas do mundo.  

PAULA, Maria. Crônica da revista. In: REVISTA DO CORREIO. 2  mai. 2010, p, 37. Fragmento.  

08) No trecho “os mistérios da vida...” (. 2), as r eticências indicam uma 

A) comparação da vida com os mistérios. 
B) definição do comportamento dos jovens.  
C) definição dos encantos da vida.  
D) referência aos mistérios da vida.  
E) sugestão de continuidade da vida  
 
Descritor 17 - Identificar o efeito de sentido deco rrente do uso da pontuação e de outras 
notações. 
 



Entre os recursos referidos acima, estão os sinais de pontuação. Além de estarem 
vinculados intimamente à coerência do texto, esses sinais podem acumular outras funções 
discursivas, como aquelas ligadas à ênfase, à reformulação ou à justificação de certos 
segmentos. Nessa perspectiva, a pontuação tem de ser vista muito mais além; isto é, não 
são simples sinais para separar ou marcar segmentos da superfície do texto. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
O que se espera é que o aluno seja capaz de identificar o efeito provocado no texto 

pelo uso das reticências, que não se restringe ao seu aspecto puramente gramatical (como 
sinal de pontuação), mas colabora para a construção dos  sentidos, ao trazer para o texto a 
sugestão de que a vida continua, assim como as possibilidades de novas descobertas e 
experiências. 

Patricinhas do skate 

De unhas pintadas e roupas da moda, elas enterram o estereótipo rebelde 

 

Você já deve ter se deparado com uma delas. Estão sempre de unhas pintadas, 
cabelo arrumado, calça de cintura baixa e camiseta baby look. Nas mãos, o longboard – a 
versão mais comprida do skate tradicional. Sim, essas princesinhas estão se fazendo notar 
por aí. Por muito tempo, o visual das skatistas foi propositalmente desleixado. Usavam 
camisetas de bandas hardcore, bermudões no joelho e tênis rasgados, que misturavam o 
estilo grunge com um ar rebeldezinho. Agora, as novas skatistas têm cara de saudáveis, 
roupas limpinhas e pouca afinidade com as manobras radicais do skate. “Não é porque eu 
estou andando de skate que vou mudar meu estilo”, diz Mitzi Iannibelli, 18, que adora 
reggae e faz as unhas toda semana – “sempre quadradas e sem cutícula’’. Mitzi se diz 
adepta do estilo mulherzinha, que ela define como “short com a barriga de fora e camisa 
baby look’’. Recém-formada em estilismo, Amanda Assunção, 21, também critica o guarda-
roupa rebelde: “Aquelas roupas grunges não tem nada a ver. Não gosto de estar 
largadona’’, diz, ajeitando o colar de pedrinhas azuis no pescoço.  

O que se vê nas ruas já chama atenção das lojas especializadas. Na Kelly 
Connection, na Galeria River (Arpoador), de cada 10 skates vendidos, 7 são comprados por 
mulheres. “É impressionante como tem menina começando’’, diz Nathalia Despinoy, 29, 
dona da loja e skatista amadora. Segundo afirma, houve uma mudança notável no perfil das 
skatistas: “Elas têm um envolvimento menor com o esporte, não usam nada muito louco, 
nada grunge.’’  

As novas skatistas divergem de suas antecessoras até no gosto musical. Dead 
Kennedys e Pennywise já não têm mais lugar no porta-CDs, que guarda agora discos de 
Bob Marley, Billie Hollyday, Natiruts, Cássia Eller e Marisa Monte. Além do visual e da 
música, as longboarders têm uma relação menos profissional com o skate, em que a 
performance não é tão importante. Isabelle Valdes, 21, gosta de descer as Paineiras no seu 
long. Mas não faz pose e assume que só encara a versão light da descida. “Lá de cimão, eu 
ainda não tenho coragem’’, diz.  



Jornal do Brasil. Disponível em: 
<http://quest1.jb.com.br/jb/papel/cadernos/domingo/2001/07/07/jordom20010707005.html>  

Acesso em: 08 jul. 2001.  

09) No trecho “Usavam camisetas de bandas hardcore,  bermudões no joelho e tênis 
rasgados, que misturavam o estilo grunge com um ar rebeldezinho.”(. 4-6), o 
diminutivo é utilizado com o intuito de 

A) demonstrar ternura e afeto pelas garotas que se vestem desse modo. 
B) fazer uma crítica às garotas que se vestem como rebeldes, mas não são. 
C) identificar as patricinhas skatistas como sendo mais saudáveis e limpas. 
D) indicar uma progressão de alguém novato para outro mais experiente. 
E) referir-se ao tamanho das garotas. 
 
 
Descritor 19 - Reconhecer o efeito de sentido decor rente da exploração de recursos 
ortográficos e/ou morfossintáticos 

Pretende-se avaliar a habilidade do aluno em identificar o efeito de sentido 
decorrente das variações relativas aos padrões gramaticais da língua, bem como os efeitos 
discursivos produzidos pela escolha de determinada estrutura morfológica ou sintática para 
alcançar estes efeitos. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
Este é um item por meio do qual se pode avaliar se o aluno sabe identificar a função 

textual do recurso em foco, o emprego do diminutivo, para gerar sentidos diversos; no caso, é 
necessário que o aluno perceba que o diminutivo pode atribuir ao texto mais sentidos que aquele 
ao qual está intrinsecamente ligado (mostrar o grau do adjetivo, um rebelde pequeno); em vez 
disso, atribui a ideia de crítica, algo que é pejorativo.   
 

 



 
Entrelinhas 
Os quinze anos de Carol 
 
Carol é uma menina do Rio de Janeiro, 
tem 15 anos e problemas típicos de sua 
idade. O livro relata as dúvidas e 
descobertas da garota sobre sexo, amor, 
menstruação, amizade e muitas outras 
coisas, além do drama que ela sofre por 
nunca ter namorado ninguém. Da E
RGB: (0xx21) 2628-7148. 
Preço médio: R$ 15,50. 

 

10) A expressão “além do”, que aparece em “... além  do drama que ela sofre por 
nunca ter namorado ninguém.” introduz uma informaçã o

A) nova. 
B) contraditória. 
C) errada. 
D) negativa. 
E) inútil. 
 
Descritor 15 - Estabelecer relações lógico
conjunções, advérbios etc.
 

As habilidades que podem ser avaliadas por esse descritor estão relacionadas ao 
reconhecimento das relações de coerência no texto em busca de p
partes. Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras 
preposições, advérbios e respectivas locuções 
diferentes naturezas. Entre as mais comuns, p
comparação, de concessão, de tempo, de condição, de adição, de oposição e outras. Reconhecer 
o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão é uma habilidade 
fundamental para a apreensão d
 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
O enunciado do item solicita ao leitor que reconheça a relação marcada pela expressão 

“além do”, que aparece após o relato de vários problemas enfrentados pela personagem, 
introduzindo a idéia de que mais um proble
nova informação . 
 

é uma menina do Rio de Janeiro, 
tem 15 anos e problemas típicos de sua 
idade. O livro relata as dúvidas e 
descobertas da garota sobre sexo, amor, 
menstruação, amizade e muitas outras 
coisas, além do drama que ela sofre por 
nunca ter namorado ninguém. Da Editora 

 

10) A expressão “além do”, que aparece em “... além  do drama que ela sofre por 
nunca ter namorado ninguém.” introduz uma informaçã o 

Estabelecer relações lógico -discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios etc.  

As habilidades que podem ser avaliadas por esse descritor estão relacionadas ao 
reconhecimento das relações de coerência no texto em busca de p
partes. Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras 
preposições, advérbios e respectivas locuções – que criam e sinalizam relações semânticas de 
diferentes naturezas. Entre as mais comuns, podemos citar as relações de causalidade, de 
comparação, de concessão, de tempo, de condição, de adição, de oposição e outras. Reconhecer 
o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão é uma habilidade 
fundamental para a apreensão da coerência do texto. 

 
O enunciado do item solicita ao leitor que reconheça a relação marcada pela expressão 

“além do”, que aparece após o relato de vários problemas enfrentados pela personagem, 
introduzindo a idéia de que mais um problema será relatado, somando

 

10) A expressão “além do”, que aparece em “... além  do drama que ela sofre por 

discursivas presentes no texto, marcadas por 

As habilidades que podem ser avaliadas por esse descritor estão relacionadas ao 
reconhecimento das relações de coerência no texto em busca de perfeita harmonia entre as 
partes. Em todo texto de maior extensão, aparecem expressões conectoras – sejam conjunções, 

que criam e sinalizam relações semânticas de 
odemos citar as relações de causalidade, de 

comparação, de concessão, de tempo, de condição, de adição, de oposição e outras. Reconhecer 
o tipo de relação semântica estabelecida por esses elementos de conexão é uma habilidade 

O enunciado do item solicita ao leitor que reconheça a relação marcada pela expressão 
“além do”, que aparece após o relato de vários problemas enfrentados pela personagem, 

ma será relatado, somando-se aos demais como uma 



Texto 1 

Entrevista com gari na imundice da cidade 

Entrevista d propósito com um gari de São Paulo J. S., 35, baiano de Jacobina, há três anos 
veio de lá, onde era ajudante de pedreiro, e trabalha na varreção da cidade. O lugar, perto 
do Mercado Municipal, no centro, recendia a mijo e resto de comida. 

Pergunta: É humilhante esse trabalho de varrer rua? 

Gari: Não, eu não acho. É um trabalho e é honra. O pior é tirar dos outros, né? Roubar o dos 
outros é que feio. (...) 

Pergunta: Você trabalha sem luvas? 

Gari: Luvas eles dão. Mas eu não botei hoje porque está muito quente. Mas não dão é bota 
de borracha. Só esse sapatinho aqui, e a gente nessa água podre, pegando frieira. (...) 

Pergunta: O que você acha que deve ser feito para as pessoas não sujarem as ruas? 

Gari: É aí, olha. Que as pessoas sujam demais as ruas e não têm respeito por nós. Eu acho 
assim, o pessoal, esse Brasil nosso, eles acham que nós somos obrigados a limpar. A gente 
acabou de barrer ali, eles vão e sujam. Eu fico olhando assim. Eu digo: dona, eu acabei de 
barrer aí e a senhora vai sujar de novo bem aí? Eles dizem que a obrigação da gente é 
limpar mesmo. Eu acho assim, a imundície já é da casa deles pra rua. Porque, que a gente 
é assim uma pessoa fraca, de pouco dinheiro, mas a gente quer um copo limpinho pra tomar 
água e tudo. Porque a limpeza é bonita em todo canto, não é?  

                      Folha de S. Paulo, 26 de agosto de 1997, 3º caderno, p. 2. 

 

Texto 2 

Cuidando do lugar em que se vive 

Damos o nome de lixo a qualquer resíduo sólido proveniente de trabalhos 
domésticos, industriais, etc. Dentre os materiais que o compõem, estão o papel, o alumínio, 
o plástico e o vidro, entre outros, que demoram muito para ser absorvidos pela natureza, 
causando danos ao meio ambiente. 

Veja, no quadro a seguir, o tempo de decomposição de certos materiais: 

Material  Decomposição  

Lata de conserva 100 anos 

Plástico 450 anos 

Alumínio 200 a 500 anos 

Náilon 30 anos 



Fralda descartável 600 anos 

Pneus indeterminado 

Tampa de garrafa 150 anos 

Madeira pintada 13 anos 

Filtro de cigarro 1 a 2 anos 

Papel 3 meses 

Pano 6 meses a 1 ano 

 

                          www.ibge.gov.br/ibgeteen. Disponível em www.klickeducacao.com.br. Acesso em 
03/2002 Adaptado 

 

11) Os Textos 1 e 2 têm em comum o fato de 

A) contarem a história de um trabalhador da limpeza pública. 
B) compararem os problemas que envolvem o lixo nas grandes cidades. 
C) denunciarem o problema da poluição ambiental. 
D) retratarem os processos envolvidos na decomposição do lixo 
E) falar do lixo como um problema atual. 
 
Descritor 20 - 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 
 

Esse descritor permite avaliar a habilidade do aluno em reconhecer as diferenças entre 
textos que tratam do mesmo assunto, em função do leitor, da ideologia, da época em que foi 
produzido e das suas intenções comunicativas.  
Essa habilidade é avaliada por meio da leitura de dois ou mais textos, de mesmo gênero ou de 
gêneros diferentes, tendo em comum o mesmo tema, para os quais é solicitado o reconhecimento 
das formas distintas de abordagem. 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
O objetivo do descritor é justamente medir a habilidade que todo cidadão precisa ter: 

diferenciar evidências e análises, tendo em vista que um mesmo objeto pode ser alvo de inúmeros 
olhares. Este item explora a habilidade de o estudante reconhecer as semelhanças de dois textos 
quanto ao assunto abordado, mesmo que essa abordagem se dê de formas diferentes, no caso 
uma entrevista e uma tabela.  
 

 

 



Leia o texto abaixo e responda à questão.

                                                        

12) Com base nessa tirinha, pode

A) achou que a notícia que ouvia em inglês era sobr e invasão.
B) costumava assistir todos os dias às aulas de inglês pelo rádio. 
C) entendeu de forma correta toda a aula o que ouviu em inglês.
D) fazia sempre tradução simultânea do inglês para o português.
E) tinha o hábito de ouvir músicas e notícias, em inglês, pelo rádio.
 
Descritor 4 - Inferir uma informação implícita no texto
 

Numa perspectiva discursivo
dá não apenas pelo processamento de informações explícitas mas, também, por meio de 
informações implícitas. Ou seja, pela mobilização de um modelo cognitivo, que integra as 
informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com elementos 
no texto. 
É fundamental que as proposições explícitas sejam articuladas entre si e com o conhecimento de 
mundo do leitor, o que exige uma identificação dos sentidos que estão nas entrelinhas do texto 
(sentidos não explicitados pelo autor). 
 
 
ANÁLISE DA QUESTÃO  

Com este item, pretende
informações encontram-se não apenas no que aparece explicitamente declarado, mas 
também pode ser inferido por meio de outras pistas. No caso, p
da menina é necessário que se faça o processamento de informações explícitas e implícitas 
que estão presentes na linguagem verbal e não verbal do texto da tira.

Leia o texto abaixo 

Diferentes nações escolhem 
idioma estrangeiro, dependendo, entre outras coisas, da realidade social do país. Mas, em 
todas elas, a linguagem é tratada como questão de Estado. As nações procuram normatizar 
e regular os idiomas que utilizam, visando o processo de identidade nacional.

Leia o texto abaixo e responda à questão.  

                                                        Linguagem nova. 8ª p.147

nessa tirinha, pode -se afirmar que a menina 

A) achou que a notícia que ouvia em inglês era sobr e invasão.  
B) costumava assistir todos os dias às aulas de inglês pelo rádio.  
C) entendeu de forma correta toda a aula o que ouviu em inglês. 

adução simultânea do inglês para o português. 
E) tinha o hábito de ouvir músicas e notícias, em inglês, pelo rádio. 

Inferir uma informação implícita no texto  

Numa perspectiva discursivo-interacionista, assumimos que a compreensão de um text
dá não apenas pelo processamento de informações explícitas mas, também, por meio de 
informações implícitas. Ou seja, pela mobilização de um modelo cognitivo, que integra as 
informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com elementos 

É fundamental que as proposições explícitas sejam articuladas entre si e com o conhecimento de 
mundo do leitor, o que exige uma identificação dos sentidos que estão nas entrelinhas do texto 
(sentidos não explicitados pelo autor).  

 
Com este item, pretende-se que o aluno leia nas entrelinhas, ou seja, perceba que as 

se não apenas no que aparece explicitamente declarado, mas 
também pode ser inferido por meio de outras pistas. No caso, para recon
da menina é necessário que se faça o processamento de informações explícitas e implícitas 
que estão presentes na linguagem verbal e não verbal do texto da tira. 

Línguas são assunto de Estado 

Diferentes nações escolhem diferentes soluções para o problema da penetração do 
idioma estrangeiro, dependendo, entre outras coisas, da realidade social do país. Mas, em 
todas elas, a linguagem é tratada como questão de Estado. As nações procuram normatizar 

utilizam, visando o processo de identidade nacional.

 

Linguagem nova. 8ª p.147. 

interacionista, assumimos que a compreensão de um texto se 
dá não apenas pelo processamento de informações explícitas mas, também, por meio de 
informações implícitas. Ou seja, pela mobilização de um modelo cognitivo, que integra as 
informações expressas com os conhecimentos prévios do leitor ou com elementos pressupostos 

É fundamental que as proposições explícitas sejam articuladas entre si e com o conhecimento de 
mundo do leitor, o que exige uma identificação dos sentidos que estão nas entrelinhas do texto 

se que o aluno leia nas entrelinhas, ou seja, perceba que as 
se não apenas no que aparece explicitamente declarado, mas 

ara reconhecer a afirmação 
da menina é necessário que se faça o processamento de informações explícitas e implícitas 

 

diferentes soluções para o problema da penetração do 
idioma estrangeiro, dependendo, entre outras coisas, da realidade social do país. Mas, em 
todas elas, a linguagem é tratada como questão de Estado. As nações procuram normatizar 

utilizam, visando o processo de identidade nacional. 



A França, por exemplo, possui, além do francês, algumas outras línguas minoritárias 
faladas pela população como o bretão, o catalão e o basco. 
Há, na França, várias organizações dedicadas à língua francesa e à sua defesa contra os 
“estrangeirismos”. A legislação sobre o idioma francês é bastante detalhada. [...] 

Nos Estados Unidos, além do inglês, o espanhol é amplamente falado, em 
decorrência da forte presença de imigrantes hispano-americanos. [...] 

O tratamento do tema nos Estados Unidos é bem mais flexível que na França. A 
Constituição norte-americana, por exemplo, não estabelece o inglês como língua oficial [...] 
Isso não impede que haja tentativas de se adotar leis restritivas – como a proposição 227 na 
Califórnia, que, se aprovada, obrigará todas as escolas daquele estado a ministrar as aulas 
em inglês. 

O espanhol é hoje a segunda língua mais falada nos Estados Unidos. [...] A mistura 
entre inglês e espanhol atingiu tal nível que já se cunhou um novo termo para descrevê-la: o 
spanglish. 

www.consciencia.br/reportagena/linguagem. Acesso em 15/12/2006. 
 

13) O tema desse texto é 

A) invasão de idiomas estrangeiros. 
B) língua e identidade nacional. 
C) normatização de idiomas oficiais. 
D) presença marcante de imigrantes. 
E) quantidade de línguas minoritárias. 
 
Descritor 6 - Identificar o tema de um texto. 

Avalia-se aqui a capacidade do aluno de identificar do que trata o texto, com base na 
compreensão do seu sentido global, estabelecido pelas múltiplas relações entre as partes 
que o compõem, ou seja, apreender o sentido global do texto, discernir entre suas partes, 
principais e outras secundárias, parafraseá-lo, dar-lhe um título coerente ou resumi-lo. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
Para a resolução da questão é necessário que o aluno identifique do que trata o 

texto, com base na compreensão do seu sentido global, estabelecido pelas múltiplas 
relações entre as partes que o compõem. Isso é feito ao relacionarem se diferentes 
informações para construir o seu sentido completo a partir da leitura atenta do texto e pelo 
conhecimento das partes que compõem esse texto – identificação do elemento principal. 
Todas as alternativas estão presentes no texto, mas ligam-se á ideia expressa na alternativa 
A (invasão de idiomas estrangeiros). 
 

14) A finalidade desse texto é 

A) analisar idiomas. 
B) apresentar informações . 
C) criticar legislação. 
D) defender estrangeirismos. 
E) emitir opiniões. 
 
Descritor 12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gê neros. 



A habilidade que pode ser avaliada por este descritor refere-se ao reconhecimento, por 
parte do aluno, do gênero ao qual se refere o texto-base, identificando, dessa forma, qual o 
objetivo do texto: informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar, 
recomendar, etc. 
Essa habilidade é avaliada por meio da leitura de textos integrais ou de fragmentos de textos de 
diferentes gêneros, como notícias, fábulas, avisos, anúncios, cartas, convites, instruções, 
propagandas, entre outros, solicitando ao aluno a identificação explícita de sua finalidade. 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
Algumas vezes, a finalidade do texto, ou seja, sua função na situação de 

interlocução, é definida no próprio gênero textual que o autor escolheu, no caso uma 
reportagem, que basicamente visa trazer informações sobre determinado assunto. 

 

Leia o texto abaixo 

Tramas que atravessam noites 

Diz a história que Scherazade, uma jovem bela e inteligente, convence seu pai, o 
vizir, a levá-la ao palácio do sultão para casar-se com ele, apesar de saber que, após a noite 
de núpcias, seu destino seria a morte por decapitação. Traído pela primeira esposa, o sultão 
já se vingara da infidelidade da mulher assassinando inúmeras moças do reino. Apesar dos 
protestos do pai, a jovem decide interromper a saga de crueldade. Mas, antes de sair de 
casa, diz à irmã caçula que entre no quarto, na primeira noite, onde estará com o marido e 
peça a ela, pouco antes do nascer do dia, que lhe conte o último de seus contos 
maravilhosos. A história que Scherazade conta à irmãzinha atrai a atenção do sultão, que 
decide poupar sua vida para continuar a acompanhar a narrativa na noite seguinte. E assim, 
fiando histórias, tecendo ciclos de contos, a jovem atravessa mil e uma noites e se mantém 
viva, ganhando por fim (embora algumas versões sejam controvertidas) o amor do marido. 

Revista Mente Cérebro, Duetto editorial, Edição nº 197. p. 4. 

 

15) O enredo desse texto se desenvolve a partir da 

A) decisão de Scherazade de interceptar a repetição  mortífera da dor do sultão.  
B) da infidelidade da mulher do sultão como causa de seu sofrimento. 
C) história contada por Scherazade à irmã todas as noites após o casamento.  
D) resistência do pai de Scherazade à realização do casamento com o sultão. 
E) vitória de Scherazade ao conseguir conquistar o amor do marido. 

 
Descritor 10 - Identificar o conflito gerador do en redo e os elementos que constroem a 
narrativa 

A habilidade que pode ser avaliada por este descritor refere-se ao reconhecimento, 
por parte do aluno, dos elementos constitutivos da estrutura da narrativa. 

 



ANÁLISE DA QUESTÃO 
Toda narrativa obedece a um esquema de constituição, de organização que o 

desenvolvimento do enredo, da história. No caso é solicitado ao aluno que indique o 
acontecimento que dá início à historia contada. 

16) No trecho, “seu  destino seria a morte por decapitação.”, a palavra  
destacada refere-se” 

A) ao sultão. 
B) ao vizir. 
C) a Scherazade. 
D) à irmã caçula. 
E) à primeira esposa. 
 

Descritor 2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de  um texto. 
 
Com este item pretendemos avaliar a habilidade de o 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 idéias apresentadas pelo autor ultrapassa 
a simples decodificação e depende da devida percepção dessas relações para o efetivo 
entendimento da leitura. 
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
Para identificação do referente da palavra destacada é necessário que se estabeleça 

uma relação de leitura entre o pronome possessivo seu , que acompanha o substantivo 
destino, e o nome Scherazade, entendendo, assim, que é o destino de Scherazade que 
encontra-se em jogo. 

Leia os textos abaixo. 

Você é a favor de clones humanos? 
Texto 1  Texto 2  

 
Engana-se quem pensa que o clone seria  
uma cópia perfeita de um ser humano. Ele 
teria a aparência, mas não a mesma 
personalidade. Já pensou um clone do Bon 
Jovi que detestasse música e se tornasse 
matemático, passando horas e horas falando 
sobre hipotenusa, raiz quadrada e 
subtração? Ou o clone de Brad Pitt  se 
tornando padre? Ou o do Tom Cavalcante se 
tornando um executivo sério e o do Maguila 
estudando balé? Estranho, não? Mas esses 
clones não seriam eles e, sim, a sua imagem 
em forma de outra pessoa. No mundo, 
ninguém é igual. Prova disso são os gêmeos 
idênticos, tão parecidos e com gostos tão 
diferentes. Os clones seriam como as fitas 
piratas: não teriam o mesmo valor do 
original.  

 
O mundo tem de aprender a lidar com a 
realidade e com as inovações que 
acontecem. Ou seja, precisa se sofisticar e 
encontrar caminhos para os seus problemas. 
Assistimos à televisão, lemos jornais e 
vemos que existem muitas pessoas que, 
para sobreviver, precisam de doadores de 
órgãos. Presenciamos atualmente aqui no 
Brasil e também em outros países a tristeza 
que é a falta de doadores. A clonagem seria 
um meio de resolver esse problema! [...] 
 
Fabiana C. E. Aguiar, 16 anos, São Paulo, SP 



Se eu fosse um clone, me sentiria muito mal 
cada vez que alguém falasse: “Olha lá o 
clone da fulana”. No fundo, no fundo, eu não 
passaria de uma cópia. 
 
Alexandra F. Rosa, 16 anos, Francisco Morato, 
SP. 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar. Revista Atrevida, n. 34. 2002. 

 

17) ) Sobre “Clones humanos”, o Texto 2, em compara ção ao Texto 1, 
apresenta uma opinião 

A) científica. 
B) complementar. 
C) contrária . 
D) preconceituosa. 
E) semelhante. 
 

Descritor 21- Reconhecer posições distintas entre d uas ou mais opiniões relativas ao 
mesmo fato ou ao mesmo tema. 
 

O que se pretende avaliar é a capacidade de o aluno identificar as diferentes 
opiniões emitidas sobre um mesmo fato ou tema e analisar criticamente os diferentes 
discursos, inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
A identificação da opinião presente nos dois textos se dá por meio de uma leitura 

atenta e análise do discurso presente em cada texto e dos recursos morfossintáticos 
presentes neles. o aluno deve analisar criticamente o que é exposto e perceber que, embora 
falem de um mesmo assunto, apresentam opiniões divergentes sobre ele. 

Leia o texto abaixo 

Amor à primeira vista 

Papel, plástico, alumínio. Modernas embalagens industrializadas são essencialmente 
confeccionadas com essas três matérias-primas. Mas o resultado está longe de ser 
monótono. 

Desde que os especialistas em vendas descobriram que a embalagem é um dos 
primeiros fatores que influenciam a escolha do consumidor, ela passou a ser estudada com 
mais atenção.  Atualmente, estampa cores fortes, letras garrafais e formatos curiosos na 
tentativa de chamar a atenção nas prateleiras dos supermercados. Produtos infantis, por 
exemplo, apelam para desenhos animados ou super-heróis da moda para derrubar a 
concorrência. Provavelmente é o caso do achocolatado que você toma de manhã, do 
queijinho suíço do meio da tarde e até mesmo da sopinha da noite. 



Essas embalagens despertam o interesse dos consumidores
muitas vezes, eles levam o produto para casa mais porque gostaram de sua roupagem do 
que pelo fato de apreciarem o conteúdo. [...]

18) Um argumento que sustenta a tese de que “a emba lagem agora é uma 
forma de conquistar o consumidor” é q

A) a embalagem passou a ser mais bem cuidada.
B) a embalagem tem formatos muito curiosos.
C) a embalagem objetiva vestir bem os produtos.
D) os produtos infantis trazem os super
E) os consumidores são atraídos pela embalagem
 

Descritor 8 - Es tabelecer a relação entre a tese e os argumentos of erecidos para 
sustentá-la. 

O aluno deve identificar, em uma passagem de caráter argumentativo, as razões 
oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor, ou seja, 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. 

ANÁLISE DA QUESTÃO  
A identificação do argumento que sustenta esse texto se dá pelo rec

ponto de vista do autor (
consumidor”)  e as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor 
(os consumidores são atraídos pela embalagem).

 

Leia o texto abaixo 

                           Disponível em: <http://multirinhas.blogspot.com/2009/06/hagar

19) O destaque dado à palavra “formal”, associado à  expressão facial de Helga, 
sugere 

A) histeria. 
B) julgamento. 
C) ódio. 
D) reprovação. 
E) sofrimento. 

Essas embalagens despertam o interesse dos consumidores
muitas vezes, eles levam o produto para casa mais porque gostaram de sua roupagem do 
que pelo fato de apreciarem o conteúdo. [...] 

18) Um argumento que sustenta a tese de que “a emba lagem agora é uma 
forma de conquistar o consumidor” é q ue 

A) a embalagem passou a ser mais bem cuidada. 
B) a embalagem tem formatos muito curiosos. 
C) a embalagem objetiva vestir bem os produtos. 
D) os produtos infantis trazem os super-heróis.   
E) os consumidores são atraídos pela embalagem . 

tabelecer a relação entre a tese e os argumentos of erecidos para 

O aluno deve identificar, em uma passagem de caráter argumentativo, as razões 
oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor, ou seja, identifique os 

zados 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 

 
A identificação do argumento que sustenta esse texto se dá pelo rec

ponto de vista do autor (“a embalagem agora é uma forma de conquistar o 
e as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor 

os consumidores são atraídos pela embalagem).  

Disponível em: <http://multirinhas.blogspot.com/2009/06/hagar

19) O destaque dado à palavra “formal”, associado à  expressão facial de Helga, 

Essas embalagens despertam o interesse dos consumidores de tal forma que, 
muitas vezes, eles levam o produto para casa mais porque gostaram de sua roupagem do 

18) Um argumento que sustenta a tese de que “a emba lagem agora é uma 

tabelecer a relação entre a tese e os argumentos of erecidos para 

O aluno deve identificar, em uma passagem de caráter argumentativo, as razões 
oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor, ou seja, identifique os 

zados 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 

A identificação do argumento que sustenta esse texto se dá pelo reconhecimento do 
“a embalagem agora é uma forma de conquistar o 

e as razões oferecidas em defesa do posicionamento assumido pelo autor 

 

Disponível em: <http://multirinhas.blogspot.com/2009/06/hagar-em-dobro.html> 

19) O destaque dado à palavra “formal”, associado à  expressão facial de Helga, 



 
Descritor 18 - Reconhecer o efeito de sentido decor rente da escolha de uma 
determinada palavra ou expressão. 
Pretende-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer a alteração de significado ou a 
criação de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor, sua 
capacidade de compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para que o 
leitor depreenda seus propósitos. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
O reconhecimento do efeito de sentido se dá pelo cruzamento das linguagens verbal, 

a fala de Helga, e não verbal, a constatação de que Hagar está vestido exatamente como se 
veste sempre (tendo apenas a flor como distinção), no contexto da tira. 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões 20, 21 e 22 

 

A melhor amiga do homem 

                                                                                Diogo Schelp 

Devemos muito à vaca. Mas há quem a veja como inimiga. A vaca, aqui referida 
como a parte pelo todo bovino, é acusada de contribuir para a degradação do ambiente e 
para o aquecimento global. Cientistas atribuem ao 1,4 bilhão de cabeças de gado existentes 
no mundo quase metade das emissões de metano, um dos gases causadores do efeito 
estufa. Acusam-se as chifrudas de beber água demais e ocupar um espaço precioso para a 
agricultura.  

O truísmo inconveniente é que homem e vaca são unha e carne. [...] Imaginar o 
mundo sem vacas é como desejar um planeta livre dos homens – uma ideia, aliás, vista com 
simpatia por ambientalistas menos esperançosos quanto à nossa espécie. “Alterar 
radicalmente o papel dos bovinos no nosso cotidiano, subtraindo-lhes a importância 
econômica, pode levá-los à extinção e colocar em jogo um recurso que está na base da 
construção da humanidade e, por que não, de seu futuro”, diz o veterinário José Fernando 
Garcia, da Universidade Estadual Paulista em Araçatuba. [...]  

A vaca tem um papel econômico crucial até onde é considerada animal sagrado. Na 
Índia, metade da energia doméstica vem da queima de esterco. O líder indiano Mahatma 
Gandhi (1869-1948), que, como todo hindu, não comia carne bovina, escreveu: “A mãe 
vaca, depois de morta, é tão útil quanto viva”. Nos Estados Unidos, as bases da 
superpotência foram estabelecidas quando a conquista do Oeste foi dada por encerrada, em 
1890, fazendo surgir nas Grandes Planícies americanas o maior rebanho bovino do mundo 
de então. “Esse estoque permitiu que a carne se tornasse, no século seguinte, uma fonte de 
proteína para as massas, principalmente na forma de hambúrguer”, escreveu Florian 
Werner. [...] Comer um bom bife é uma aspiração natural e cultural. Ou seja, nem que a 
vaca tussa a humanidade deixará de ser onívora. 

Revista Veja. p. 90-91, 17 jun. 2009. Fragmento.  

 



20) ) De acordo com o autor desse texto, 

A) a agricultura é mais preciosa do que a pecuária. 
B) a dependência entre o homem e a vaca é real. 
C) a importância econômica da vaca é unanimidade. 
D) o ser humano gosta de comer um bom bife.                     
E) os EUA hoje possuem o maior rebanho bovino. 
 
Descritor 14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

A habilidade avaliada é a capacidade do aluno de identificar uma opinião sobre um 
fato apresentado, de localizar a referência aos fatos, distinguindo-a das opiniões 
relacionadas a eles. 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
A intenção é de que o aluno identifique um fato apresentado (Devemos muito à vaca) 

de  uma opinião sobre o fato apresentado (a dependência entre o homem e a vaca é real ); 
todas as outras alternativas apresentam informações, mas não uma opinião. 

 

21) O autor usa a parte pelo todo para se referir à  vaca em : 

A) “Acusam-se as chifrudas...”.  
B) “...homem e vaca são unha e carne”.  
C) “...o papel dos bovinos...”.  
D) “...animal sagrado.”.  
E) “...nem que a vaca tussa...”.  
 
Descritor 18 - Reconhecer o efeito de sentido decor rente da escolha de uma 
determinada palavra ou expressão. 

Pretende-se avaliar a habilidade do aluno em reconhecer a alteração de significado 
ou a criação de um determinado termo ou vocábulo, decorrente da escolha do autor, sua 
capacidade de compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para que o 
leitor depreenda seus propósitos. 

 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
O aluno deve compreender a seleção vocabular como uma estratégia do autor para 

que o leitor depreenda seus propósitos; no caso, o emprego da metonímia (chifrudas), 
retoma a ideia das vacas, sem a necessidade de nomeá-las, o que empobreceria o texto 
pela repetição excessiva do termo. 

 

22) ) No trecho, “Ou seja, nem que a vaca tussa  a humanidade deixará de ser 
onívora.”  a expressão destacada tem o sentido de u m fato 

A) absurdo.  
B) admissível. 



C) estimado. 
D) impossível. 
E) possível. 
Descritor 3 - Inferir o sentido de uma palavra ou e xpressão 
 

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno relacionar informações e 
fazer inferências quanto ao sentido de uma palavra ou expressão no texto. Possibilita avaliar os 
sentidos das palavras observando os diferentes significados que podem assumir em determinados 
contextos. Essa habilidade permite ir além do sentido dicionarizado das palavras, pois todas as 
alternativas trazem significados que podem ser atribuídas à palavra analisada.  
 

ANÁLISE DA QUESTÃO 
O que se pretende é que, com base no contexto, o aluno seja capaz de reconhecer o 

sentido com que a palavra, ou expressão, está sendo usada no texto. No caso, tossir é algo 
impossível a uma vaca, assim a ideia se entende à compreensão do significado da expressão.  
 

 

 

 

 

 

 


