
GUIA DE APOIO PEDAGÓGICO AO PROFESSOR 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

  

  

  

  

 

Prezado professor,  

 

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed-PR), visando ao fortalecimento da prática pedagógica e 

com base no Referencial Curricular do Paraná e na Matriz de Referência da Prova Brasil, que norteiam as avaliações do Sistema de 

Avaliação da Aprendizagem do Estado, apresenta o Guia Pedagógico, destinado aos professores do 5º ano do Ensino Fundamental 

como possibilidades de trabalho nas redes municipais de ensino. 

O Guia Pedagógico, por meio das possibilidades de encaminhamentos metodológicos e dos itens elaborados e comentados, 

objetiva subsidiar o trabalho pedagógico do professor em sala de aula, na perspectiva de auxiliar na melhoria da qualidade do ensino 

e da aprendizagem dos alunos, considerando a educação integral de forma humanizada.  

 Esperamos que as atividades propostas neste Guia, aliadas ao seu empenho e dedicação, fortaleçam a sua prática 

pedagógica em sala de aula. 

  

, 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA 

 

        A Matriz de Referência de Língua Portuguesa do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Paraná 

      para a 1ª edição da Prova Paraná é composta por seis tópicos, sendo eles: 

I. Procedimentos de Leitura; 

II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do Texto; 

III. Relação entre Textos;  

IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto;  

V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido; 

VI. Variação Linguística. 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE LÍNGUA PORTUGUESA: TÓPICOS E SEUS DESCRITORES 

5º ano – ENSINO FUNDAMENTAL - 1ª edição 2021 

TÓPICOS DESCRITORES 

 

 

I - Procedimentos de Leitura 

D1 - Localizar informações explícitas em um texto. 

D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

D4 - Inferir uma informação implícita em um texto. 

D6 - Identificar o tema de um texto. 

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
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II - Implicações do Suporte, 

Gênero e/ou Enunciador na 

Compreensão do Texto 

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

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

 

III - Relação entre Textos 

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

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

será recebido. 

 

 

IV - Coerência e Coesão no 

Processamento do Texto 

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

contribuem para a continuidade de um texto.  

D7 - Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.  

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

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

advérbios etc.  

V - Relações entre Recursos 

Expressivos e Efeitos de Sentido 

D13 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.  

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

VI - Variação Linguística D10 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. 
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TÓPICO I 

PROCEDIMENTOS DE LEITURA 

 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto.  

Um texto, em geral, traz informações que se situam na sua superfície – e são, assim, explícitas – ou traz 

informações apenas implícitas ou subentendidas. A habilidade prevista neste descritor concerne à capacidade do aluno 

para localizar, no percurso do texto, uma informação que, explicitamente, consta na sua superfície. Como se vê, 

corresponde a uma habilidade bastante elementar.  

 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 . 

 

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.  

 As palavras são providas de sentido e, na maioria das vezes, são polissêmicas; ou seja, podem assumir, em contextos 

diferentes, significados também diferentes. Assim, para a compreensão de um texto, é fundamental que se identifique, entre os vários 

sentidos possíveis de uma determinada palavra, aquele que foi particularmente utilizado no texto. O aluno precisa decidir, então, 

entre várias opções, aquela que apresenta o sentido com que a palavra foi usada no texto. Ou seja, o que sobressai aqui não é 

apenas que o aluno conheça o vocabulário dicionarizado, pois todas as alternativas trazem significados que podem ser atribuídos à 

palavra analisada. O que se pretende é que, com base no contexto, o aluno seja capaz de reconhecer o sentido com que a palavra 

está sendo usada no texto em apreço.  
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto 

Numa perspectiva discursivo-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, a compreensão 

se dá pela mobilização de um modelo cognitivo, que integra as informações expressas com os conhecimentos prévios 

do leitor ou com elementos pressupostos no texto. 

Para que tal integração ocorra, 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). Tais articulações só são possíveis, no entanto, a partir da identificação de 

pressupostos ou de processos inferenciais, ou seja, de processos de busca dos “vazios do texto”, isto é, do que não 

está ― “dado” explicitamente no texto.  

 

D6 – Identificar o tema de um texto. 

Um texto é tematicamente orientado, quer dizer, desenvolve-se a partir de um determinado tema, o que lhe dá unidade e 

coerência. A identificação desse tema é fundamental, pois só assim é possível apreender o sentido global do texto, discernir entre 

suas partes principais e outras secundárias, parafraseá-lo, dar-lhe um título coerente ou resumi-lo.  

Em um texto dissertativo, as ideias principais, sem dúvida, são aquelas que mais diretamente convergem para o tema central 

do texto. Um item vinculado a esse descritor deve centrar-se na dimensão global do texto, no núcleo temático que lhe confere unidade 

semântica. Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do aluno em identificar do que trata o texto, com base a 
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 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 sentido completo do texto. 

 

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

 A habilidade que se pode avaliar por meio deste descritor refere-se ao reconhecimento, no texto, do relato de um 

acontecimento real e daquilo que é a expressão de um texto, emite julgamento do autor, do narrador ou de um 

personagem. Trata-se principalmente, de discernir um comentário feito sobre algum fato descrito no texto, no qual o 

aluno é levado a distinguir o que realmente é considerado um fato e o que é uma opinião relativa a este fato. Nos itens 

vêm enunciados como: No texto, encontra-se uma opinião expressa em; a expressão que revela uma opinião sobre o 

fato é; o narrador o texto emite uma opinião em. 

 

      TÓPICO II  

             IMPLICAÇÕES DO SUPORTE, DO GÊNERO E/OU DO ENUNCIADOR NA COMPREENSÃO DO TEXTO 

 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, fotos, entre outros).  

 Além do material especificamente linguístico, muitos textos lançam mão de signos ou sinais de outros códigos, de outras 

linguagens, que, de muitas formas, concorrem para o entendimento global de seu sentido. Articular esses diferentes sinais representa 

uma habilidade de compreensão de grande significação, sobretudo atualmente, pois são muitos os textos que misturam tais tipos de 

representação, fazendo demandas de leitura de elementos não-verbais para o entendimento global do texto exposto. Um item que  
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se destina a avaliar essa habilidade deve ter como estímulo um texto que conjugue diferentes linguagens, com o intuito, 

no  entanto, de o aluno poder articulá-las em função de um sentido global. 

 Para demonstrar essa habilidade, não basta apenas decodificar sinais e símbolos, mas ter a capacidade de perceber     a 

interação ente a imagem e o texto escrito. A integração de imagens e palavras contribui para a formação de novos sentidos  

do texto. 

D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.  

Todo texto se realiza com uma determinada finalidade. Ou seja, tem um propósito interativo específico. Pode pretender, 

por exemplo, informar ou esclarecer, expor um ponto de vista, refutar uma posição, narrar um acontecimento, fazer uma 

advertência, persuadir alguém de alguma coisa etc. O entendimento bem-sucedido de um texto depende, também, da 

identificação das intenções pretendidas por esse texto. Um item relacionado a este descritor deve incidir, exatamente, 

sobre as pretensões reconhecíveis para o texto. Elementos linguísticos e outros contextuais funcionam como pistas para 

a identificação da finalidade pretendida pelo texto.  

Este descritor avalia, por meio do item, se o aluno compreende qual é a função social do texto. A partir da leitura do texto 

como um todo, ele deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, seus propósitos. 
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TÓPICO III 

RELAÇÃO ENTRE TEXTOS 

 

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

tema, em função das condições em que ele foi produzido e daqueles em que será recebido. 

 
 Essa habilidade é avaliada por meio da leitura de dois ou mais textos, do mesmo gênero ou de gêneros 

diferentes, tendo em comum o mesmo tema, para os quais é solicitado o reconhecimento das formas distintas de 

abordagem. Os textos podem ser vistos na relação de uns com os outros. Isto é, podem ser comparados, podem ser 

confrontados, com diferentes objetivos. É comum, por exemplo, relacionar textos que tratam do mesmo tema para 

procurar perceber a convergência de ideias ou de formas, de pontos de vista acerca desse tema.  

 

TÓPICO IV 

COERÊNCIA E COESÃO NO PROCESSAMENTO DO TEXTO 

 

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

continuidade de um texto. 

As habilidades relacionadas a este descritor referem-se ao reconhecimento, pelo aluno, da função dos elementos coesivos 

(substantivos, pronome, numeral, advérbio, adjetivo, entre outros) e de sua identificação no encadeamento das ideias no texto. Trata-

se, portanto, do reconhecimento, por parte do aluno, das relações estabelecidas entre partes do texto.  
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 Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno que identifique a relação de uma 

 determinada palavra ao seu referente ou que reconheça a que ação uma palavra se refere; ou dada uma expressão, solicita-

 se o reconhecimento da palavra que pode substituí-la.  

  

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

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade de o aluno identificar o principal fato que motiva o enredo da 

narrativa e os elementos que a constroem. A narrativa é uma mudança de estado operada pela ação de uma 

personagem.  

Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual é solicitado ao aluno o reconhecimento da dinâmica 

desencadeadora das circunstâncias e os acontecimentos transformadores dos fatos apresentados na narrativa. 

Exemplos de itens que avaliam essa habilidade são os que solicitam que o aluno identifique o término do relato de algum 

personagem, ou que reconheça um tempo anterior a um fato narrado, entre outros. 

 

D8 – Estabelecer a relação causa/consequência entre partes e elementos do texto. 

Em geral, os fatos se sucedem numa ordem de causa e consequência, 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 e 

argumentativas. O propósito do item ligado a esse descritor é, portanto, solicitar do aluno que ele identifique os elementos que, no 

texto, estão na interdependência de causa e consequência. Por meio deste item, 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 
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 organizam-se de forma que um torna-se o resultado do outro. Entende-se como causa/consequência todas as relações entre 

 os elementos que se organizam de tal forma que um é resultado do outro.  

  
D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. 

As habilidades que podem ser avaliadas por este descritor relacionam-se ao reconhecimento das relações de 

coerência no texto em busca de uma concatenação perfeita entre as partes de um 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 solicitada 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, e posteridade, entre 

outros e, quando necessário, a identificação dos elementos que explicam essa relação. 

 

TÓPICO V 

RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO 

 

D13 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.  

A forma como as palavras são usadas ou a quebra na regularidade de seus usos constituem recursos que, 

intencionalmente, são mobilizados para produzir no interlocutor, certos efeitos de sentido. Entre tais efeitos, são comuns os efeitos 

de ironia ou aqueles outros que provocam humor ou outro tipo de impacto. Para que a pretensão do autor tenha sucesso, é preciso  

10



     que o interlocutor reconheça tais efeitos. Por exemplo, na ironia, o ouvinte ou leitor deve entender que o que é dito     

     corresponde, na verdade, ao contrário do que é explicitamente afirmado.  

Um item relacionado a essa habilidade deve ter como base textos em que tais efeitos se manifestem (como 

anedotas, charges, tiras etc.) e deve levar o aluno a reconhecer quais expressões ou outros recursos criaram os efeitos 

em jogo. 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. 

No caso deste item, o que se pretende é que o aluno reconheça qual o fato que provocou efeito de ironia no texto.  

 

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

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade de o aluno reconhecer os efeitos provocados pelo emprego de recursos 

da pontuação ou de outras formas de notação. Essa habilidade é avaliada por meio de um texto no qual é requerido ao aluno que 

identifique o sentido provocado por meio da pontuação (travessão, aspas, reticência, interrogação, exclamação, entre outros) e/ou 

notações como tamanho de letra, parênteses, caixa alta, itálico, negrito, entre outros. Os enunciados dos itens solicitam que o aluno 

reconheça o porquê do uso do itálico, por exemplo, em uma determinada palavra no texto, ou indique o sentido de uma exclamação 

em determinada frase, ou identifique por que usar os parênteses, dentre outros. 

A seleção lexical também é usada na construção do texto e diz muito sobre as intenções comunicativas de quem o produziu. 

A escolha de determinadas palavras ou expressões, bem como o uso de figuras de linguagem, deve ser percebida pelo leitor como 

mais uma maneira de o autor manifestar suas intenções comunicativas. A atenção a detalhes – como, por exemplo, o uso de um 

substantivo em lugar de um verbo, ou vice-versa, o emprego de uma expressão oral inesperada, ou ao contrário, a escolha de 
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 vocábulo mais formal, a repetição de uma palavra em determinados contextos – pode levar o leitor a compreender além do 

 explícito para descobrir efeitos de sentido.  

Como se apontou, para a produção de sentido, o leitor utiliza conhecimentos que possibilitam ir além do que está 

efetivamente explícito no texto. Coloca em jogo o que já sabe, já construiu, já discutiu, já presenciou ou vivenciou. Na 

compreensão, entram em ação seus conhecimentos linguísticos de falante nativo, adquiridos, tanto quando da aquisição 

inicial da língua, quanto com o trabalho formal de reflexão linguístico-textual, que a escola pode e deve desenvolver.  

  

 

            TÓPICO VI 

VARIAÇÃO LINGUÍSTICA 

 

D13 – Identificar 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 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 os alunos são solicitados 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 domínios sociais, como por exemplo cerimônias religiosas, escola, clube, etc. 
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Com o objetivo de colaborar no trabalho com os descritores da Prova Paraná e fortalecer o processo de ensino-

aprendizagem, seguem algumas sugestões metodológicas e exemplos de atividades, inicialmente com os descritores com 

o menor número de acertos. 

 

        Encaminhamentos metodológicos para: 

 
 

 

 

 

 

 

Professor, organize sua sala de forma que os estudantes fiquem confortáveis e consigam manter contato visual com você e 

com todos os colegas. 

 

Encaminhamento 1 

 

Sugerimos que, inicialmente, seja realizada uma discussão sobre a língua e seu uso. É importante pontuar que a língua não 

é homogênea; ela pode variar, e essa variação ocorre por diferentes motivações. Utilize como exemplo um seminário escolar que, 

por ser um gênero textual considerado formal, espera-se que os estudantes, ao fazer uso desse texto, usem a modalidade formal da  

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

Conteúdo - Variações linguísticas 

Habilidades - Reconhecer que há na língua diferentes formas de uso as quais são comuns na 

comunicação. Refletir sobre a adequação da linguagem em contextos específicos. 
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 língua. Por outro lado, se o mesmo grupo de estudantes estiver em uma conversa informal com seus colegas, fará uso 

da língua de forma mais descontraída, sem, necessariamente, se monitorarem para usar uma linguagem formal.  

Após o momento inicial de discussão, realize uma atividade em grupo. Peça que os estudantes se organizem em 

seus grupos e anotem em seus cadernos palavras ou expressões típicas do estado do Paraná. Oriente-os a colocar ao 

lado da palavra ou expressão o seu respectivo significado. Para ficar mais claro como funcionará a dinâmica, apresente 

como exemplo as palavras a seguir. 

 

 

Chineque - pão doce 

Gasosa - refrigerante local 

Loque - pessoa que é facilmente enganada 

Naipe - aparência, modos, jeito. Ex.: olha o naipe daquele cara!  

Piazada - grupo de garotos 

Vina - Salsicha (deriva do termo alemão “vinewürst”). 

 

 

Disponível em: <https://nuhtaradahab.wordpress.com/2008/05/17/parana-expressoes-regionais/>. Acesso em: 22 mar. 2021. 
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        Após o momento em grupo, peça que os alunos socializem oralmente com a turma as palavras e expressões que 

selecionaram. 

 

 

 
    

  

Encaminhamento 2 

 

No início da segunda aula, faça uma revisão do que foi trabalhado na aula anterior. Como sugestão, você pode realizar os 

seguintes questionamentos aos estudantes: 

  

⚫ A língua pode apresentar variação?  

⚫ Os falantes de outros estados falam da mesma forma que os do Paraná e vice-versa?  

⚫ É errado fazer uso de uma forma de falar que seja diferente daquela considerada culta? 

 

 Após esse momento introdutório, vamos para a parte prática! Para os estudantes aprimorarem os conhecimentos sobre a  

variação linguística e sobre como a habilidade do D10 é solicitada a eles, apresentamos, a seguir, algumas questões que  

eles deverão responder individualmente. 

Na primeira aula, é importante frisar aos estudantes que a variação linguística é algo comum na língua e que 

isso acontece pelo fato dos falantes de uma mesma língua apresentarem gostos distintos, morarem em 

diferentes lugares… Isso certamente reflete na língua. Saliente, também, que falar uma variante linguística não 

é errado, o que o falante precisa ter cuidado é com a adequação linguística, ou seja, de acordo com um 

ambiente de comunicação específico, é preciso adequar o uso da língua. 
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Atividade 1  

Leia o texto e responda: 

Orquestra Criança Cidadã Meninos do Ipojuca apresenta concertos para celebrar 4 anos 

           A Orquestra Criança Cidadã Meninos do Ipojuca realiza quatro concertos gratuitos em comemoração ao 4º 

aniversário do grupo. O primeiro espetáculo será neste sábado (13), às 19h30, no Espaço Porto Cult, localizado na Rua 

das Piscinas Naturais, na Praia de Porto de Galinhas. Os outros concertos comemorativos serão realizados no distrito de 

Camela, no dia 26, às 19h (Igreja Pentecostal Assembleia de Deus); em Nossa Senhora do Ó, no dia 30, às 20h (Igreja 

Matriz) e no centro de Ipojuca, no dia 4 de novembro, também às 20h (Paróquia São Miguel). 

          O repertório das apresentações vai do clássico ao popular. 

Disponível em: <https://www.ipojuca.pe.gov.br/2018/10/13/orquestra-crianca-cidada-meninos-do-ipojuca-apresenta-concertos-para-celebrar-4-

anos/>.  Acesso em: 06 mai.2021. 

 

A linguagem utilizada nesse texto é: 

A) científica. 

B) formal. 

C) informal. 

D) regional. 
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 Comentário  

O item traz como suporte o fragmento de uma notícia “Orquestra Criança Cidadã Meninos 

do Ipojuca ensaia para primeira apresentação” e o comando solicita ao estudante qual a linguagem utilizada neste texto. 

O estudante que marcou a alternativa “B) formal.”, conseguiu reconhecer o uso da linguagem presente neste tipo de texto 

– gênero discursivo notícia. Para se chegar à resposta, provavelmente, observou que a linguagem é diferente daquela 

que ele emprega no dia a dia, tanto pelas escolhas das palavras como pelo encadeamento e ordens dos períodos no 

texto. 

 

Leia o texto da tira a seguir e, após, responda a questão.                     
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Atividade 2    
                                                                                                                                                    

    Nesse texto, no trecho “Porque tô fazendo um 'porta-retratos'.", a palavra em destaque é encontrada em: 

A) bulas de remédios.    

B) conversas entre familiares. 

C) jornais de televisão. 

D) manuais de instrução. 

 

Comentário 

Nesta questão, é possível avaliar a habilidade em identificar as marcas linguísticas do locutor e interlocutor do texto. 

A linguagem coloquial pode ser empregada em situações informais, entre amigos, familiares e em ambientes onde o uso da 

norma culta da língua possa ser dispensado. No caso da tira, o uso do termo “tô”, que é a abreviação de “eu estou”, é um estilo 

de linguagem popular, informal, própria do dia a dia, e que cabe no texto, tendo em vista o público (interlocutor) a que se dirige: 

crianças. 

É importante destacar que todos os estilos de linguagem têm sua relevância e podem e devem ser escolhidos, dependendo do 

contexto da situação comunicativa ou do texto. 
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Atividade 3 
 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 

 

O caipira andava ao longo da estrada seguido de dez cavalos. Nisso, veio um automóvel e o motorista gritou para o 

caipira: 

–  Você tem dez. Mas eu tenho duzentos e cinquenta cavalos! – E – vrruuum! – saiu em disparada! 

O caipira continuou seu passo. E lá na frente estava o carro virado dentro do rio, ao lado da ponte. 

Aí, o caipira falou pro motorista: 

- Oi, cumpadre! Dando água pra tropa, é? 

 

Interfaces Curriculares 4º e 5º anos. Disponível em: <https://issuu.com/smesp/docs/interface_4e5ano_isbn_digital/133>. Acesso em: 31 mar. 2021. 

 

Que palavra do texto indica o modo de falar de uma pessoa que mora no meio rural? 

A) Disparada. 

B) Passo. 

C) Cumpadre. 

D) Motorista. 
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 Comentário 

Nesta questão, é possível avaliar a habilidade em identificar as marcas linguísticas do locutor e interlocutor do texto. 

A linguagem regional está relacionada com as variações ocorridas, principalmente na fala, nas mais variadas 

comunidades linguísticas. Essas variações são também chamadas de dialetos. O Brasil, por exemplo, apresenta uma 

imensa variedade de regionalismos na fala dos usuários nativos de cada uma de suas cinco regiões. 

No caso do texto, o termo “cumpadre” é uma expressão popular típica de determinada região (geralmente rural) que 

é usada afetuosamente em relação a amigos, vizinhos, familiares, significando uma pessoa amiga e camarada.  

É importante destacar que todos os estilos de linguagem têm sua relevância e podem e devem ser escolhidos, 

dependendo do contexto da situação comunicativa ou do texto. 

 

Após o momento de comparação de gabarito entre os estudantes, faça a correção coletiva. É importante a sua mediação, 

professor, na apresentação da alternativa correta de cada questão e nas explicações sobre as respostas que foram divergentes nos 

gabaritos dos estudantes. 

 

 

 

 

Ensino remoto 
 

Caso a escola esteja trabalhando via ensino remoto, o professor pode optar em deixar as atividades impressas na escola, 

organizando o dia e horário para que o aluno ou seu responsável possa pegar as atividades a serem realizadas.  

Outra forma é o professor utilizar as plataformas que são oferecidas para explanar os conteúdos e sanar as dúvidas dos 

alunos. 
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Sugestão 

 

Este trabalho pode ser realizado via Google Classroom, Whatsapp ou em outra plataforma, de acordo com a 

realidade que se apresenta à comunidade em que você, professor, trabalha.  

 
Envie um texto e solicite para que seus alunos encontrem as variações linguísticas. Após este trabalho, os 

alunos deverão pesquisar outras variações linguísticas de outros dois estados e selecionar as que eles 

acharem mais interessantes. Eles poderão transcrever sua pesquisa através de uma apresentação em 

PowerPoint, ou até mesmo em forma de cartaz ou livro. 

 
O importante é conseguir socializar e trabalhar a construção dos trabalhos dos alunos. 

Obs.: Vale lembrar que as plataformas permitem a participação de todos.  
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    Encaminhamentos metodológicos para: 

 

Descritor - D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc. 

Conteúdo - Coerência e coesão no processo do texto. 

Habilidades - Identificar nas classes gramaticais variáveis e invariáveis, as possíveis relações que podem estabelecer 

num texto; compreender o sentido e a importância dos de coerência e coesão, fundamentais à estruturação e 

compreensão de um texto. 

 

Professor, organize sua sala de forma que permita aos estudantes ficarem confortáveis e consigam manter contato visual com 

você e com todos os colegas. Informe aos estudantes que durante as aulas eles vão aprender a observar mecanismos de coesão e 

coerência que são fundamentais para a compreensão e construção de textos.  

 

Encaminhamento 1 
 

Apresente aos estudantes, por meio de projeção, fotocópias ou via plataforma utilizada nesse momento de pandemia, alguns 

itens (sugestão abaixo) para leitura e análise. Em seguida, peça que os estudantes identifiquem o gabarito, considerando os 

conhecimentos sobre coesão e coerência textuais, por meio de elementos conectivos existentes no texto, marcados pela relação 

que há com pronomes, advérbios, preposição, conjunção, etc. 
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Atividade 1  

  Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 
                                                                                     

 Robótica 
 

Robótica é um ramo educacional e tecnológico que trata de sistemas compostos por partes mecânicas automáticas 

em conjunto com circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados controlados por circuitos elétricos e 

inteligência computacional. A robótica é objeto de estudo de diversas áreas: computação, aeroespacial, mecânica, 

automação, elétrica, etc. 

Cada vez mais as pessoas utilizam os robôs para suas tarefas, como por exemplo o robô aspirador, e robôs para cirurgias 

médicas. Esta tecnologia, hoje adaptada por muitas fábricas e indústrias, tem obtido, de modo geral, êxito em questões como redução 

de custos, aumento de produtividade e redução de problemas trabalhistas. Contudo, apesar das vantagens, os robôs acabam trazendo 

outros problemas específicos, como a demissão de vários funcionários humanos. 

Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Rob%C3%B3tica>. Acesso em: 20 mai. 2010. 

 

No trecho “Esta tecnologia, hoje adaptada por muitas fábricas e indústrias, tem obtido, de modo geral, êxito em questões como 

redução de custos, aumento de produtividade e redução de problemas trabalhistas.”, a expressão destacada indica uma ideia de: 

A) afirmação B) dúvida 

C) modo D)        tempo 
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 Comentário  

Nesta questão é possível estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, pois há a marca do advérbio de 

tempo “hoje”, que indica o tempo, o período do verbo a que se refere, no caso, o verbo “adaptar”. O estudante deve 

reconhecer a função e sentido de expressões adverbiais na construção do texto.  

  
Atividade 2 
 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 

 

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 com 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 devagarinho 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 ano 9, p. 13. 
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 No trecho “Ele desce devagarinho pelo tronco da árvore...”, a palavra em destaque 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. 

 

       Comentário  

Nesta atividade é possível estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, pois há a marca do advérbio de 

modo “devagarinho”, especificando a maneira como a ação do verbo “descer” foi realizada. 

  

  
Atividade 3 

 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 

  A Ceia 

  

O restaurante era moderno e pouco frequentado, com mesinhas ao ar livre, espalhadas debaixo das árvores. Em cada 

mesinha, um abajur feito da garrafa projetando sobre a toalha de xadrez vermelho e branco, um pálido círculo de luz. 

A mulher parou no meio do jardim. 
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– Que noite! 

Ele lhe bateu brandamente no braço. 

– Vamos, Alice.... Que mesa você prefere? 

Ela arqueou as sobrancelhas. 

– Com pressa?  

– Ora, que ideia… 

Sentaram-se numa mesa próxima ao muro e que parecia a menos favorecida pela iluminação. Ela tirou o estojo da 

bolsa e retocou rapidamente os lábios. Em seguida, com gesto tranquilo, mas firme, estendeu a mão até o abajur e apagou-o. 

– As estrelas ficam maiores no escuro. 

Ele ergueu o olhar para a copa da árvore que abria sobre a mesa um teto de folhagem. 

– Daqui não vejo nenhuma estrela.  

– Mas ficam maiores.  

Abrindo o cardápio, ele lançou um olhar ansioso para os lados. Fechou-o com um suspiro. 

– Também não enxergo os nomes dos pratos. Paciência, acho que quero um bife. Você me acompanha? 

Ela apoiou os cotovelos na mesa e ficou olhando para o homem. Seu rosto fanado e branco era uma máscara delicada 

emergindo da gola negra do casaco. O homem se agitou na cadeira. 

  Tentou se fazer ver por um garçom que passou a uma certa distância. Desistiu. Num gesto fatigado, esfregou os olhos 

com as pontas dos dedos. 

– Meu bem, você ainda não mandou fazer esses óculos? Faz meses que quebrou o outro e até agora… 
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 – A verdade é que não me fazem muita falta. 

 – Mas a vida inteira você usou óculos. 

 Ele encolheu os ombros. 

  – Pois é, acho que agora não preciso mais. 

  – Nem de mim. 

  – Ora, Alice...  

TELLES, Lygia Fagundes. Antes do baile verde. 9. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. p. 143-144. Fragmento. *Adaptado: Reforma 

Ortográfica. 

 

 

No trecho “– Também não enxergo os nomes dos pratos.” (19ª linha), a palavra destacada estabelece uma relação de:  

A. conclusão.        

B. condição.    

C. oposição.          

D. soma.             

E. tempo. 
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 Comentário  

Nesta atividade é possível estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, pois o termo “também” é 

morfologicamente um advérbio e sintaticamente um elemento de ligação a orações anteriores que foram omitidas. 

Neste caso, a utilização da palavra “também” indica algo que foi adicionado e, dentro do contexto do texto, 

apresenta-se como um advérbio. 

  

 

Encaminhamentos metodológicos para: 

 

Descritor - D15 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, 

em função das condições em que foi produzido e daquelas em que será recebido. 

Conteúdo - Relação entre textos. 

Habilidades - Compreender que na língua portuguesa há uma variedade de textos (gêneros textuais) que podem ser utilizados 

para se tratar do mesmo tema; entender que um texto precisa ser adequado em função das condições em que ele foi produzido 

e daquelas em que será recebido; interpretar a finalidade de diferentes gêneros textuais que tratam dos mesmos temas. 
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Professor, inicie explicando que os alunos receberão um texto para melhor compreensão da habilidade que será 

trabalhada. 

    

Encaminhamento 1 
 

Iniciar a aula pontuando algumas questões aos estudantes e fazendo algumas indagações:  

⚫ Você sabia que em um texto o mesmo tema pode ser abordado de diferentes formas? 

⚫ Se você for expor sua opinião acerca de um assunto polêmico em um seminário na escola, seria da mesma 

forma do que se estivesse apresentando para um colega de sala numa conversa informal? 

⚫ Se você tivesse que descrever um pouco sobre sua personalidade para uma entrevista de emprego, você 

descreveria da mesma forma, caso fosse a um conhecido? 

Após, enfatizar aos estudantes que, mesmo que a informação passada seja a mesma (compartilhamento de um assunto 

polêmico; descrição da personalidade), a forma textual de compartilhamento dessa informação (seminário escolar, conversa com 

um colega de sala; entrevista de emprego) acontece de maneira diferente. Devemos entender que na língua portuguesa há uma 

variedade de textos que podem ser utilizados para se tratar do mesmo tema. Isso pode proporcionar diferentes finalidades, 

dependendo da ação dos interlocutores. 

Antes de começar a atividade, realize uma explanação sobre os diferentes gêneros textuais que circulam na sociedade, desde 

os formais até os informais, pontuando que cada um apresenta uma finalidade específica.  

  

29



Sugerimos formar grupos que poderão ter, em média, 5 estudantes. Para organizar a dinâmica da atividade, os 

grupos receberão as classificações: grupo A e grupo B. Você deverá observar a quantidade de grupos do tipo A para 

que seja equivalente à quantidade de grupos do tipo B. Assim, sugerimos que, após os estudantes terem se organizado, 

seja verificado quantos grupos foram constituídos, no total, e distribuir um sorteio. Por exemplo: se, no total, tiverem 6 

grupos, no sorteio devem ser colocados 3 grupos do tipo A e três do tipo B. O tema dos grupos será o mesmo: um 

acontecimento recente na sociedade que foi divulgado no jornal, revista ou internet. Depois do sorteio, cada grupo terá 

um tempo para realizar a leitura do texto que será trabalhado na atividade.  

 

Atividade 1 

 Leia o texto: 

 

Texto 1 

 

Saúde alerta: mais da metade do público-alvo ainda não tomou a vacina contra a gripe 

 

O Paraná vacinou 1.575.906 pessoas contra a gripe no sábado, dia 4, no Dia D da campanha nacional. O balanço ainda é 

preliminar. Com este total, o estado atinge hoje 47,1% do público-alvo previsto para a imunização. A campanha segue até o dia 31 

de maio, nas unidades de saúde da rede pública, com a aplicação das doses de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 
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O balanço antecipado mostra que entre a população prioritária, as puérperas registram até agora a maior cobertura 

vacinal, com 72,1 % do público imunizado. Na sequência estão os indígenas, com 71,2 %, idosos com 57,9%, gestantes 

com 52,4% e crianças com 50,3%. 

O grupo prioritário definido pela Organização Mundial da Saúde é composto por pessoas com 60 anos ou mais, 

gestantes, mães de bebês nascidos há até 45 dias, crianças entre 6 meses e 5 anos,  pessoas com doenças crônicas 

ou outras condições clínicas especiais (que apresentem prescrição médica), professores, trabalhadores da saúde, 

população privada de liberdade, indígenas, funcionários do sistema prisional e profissionais das forças de segurança. 

“Quem faz parte dos grupos não deve esperar as últimas semanas para se vacinar, pois o agente imunizante leva em torno de 

dez dias para começar a agir no organismo. A vacina contra a gripe é segura  e reduz as complicações que podem produzir casos 

graves da doença e até a morte. Ao receber a dose o cidadão está se protegendo e protegendo ao próximo.”, afirmou o secretário 

da Saúde do Paraná, Beto Preto, que é médico e participou da ação de vacinação no Dia D, na 16ª Regional de Saúde de Apucarana. 

Recomendações – Além da vacina, a enfermeira da Vigilância do programa de Imunização da Secretaria da Saúde do Paraná, 

Vera Rita da Maia, recomenda como medidas preventivas - a higienização frequentemente das mãos, evitar aglomerações e não 

compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos e garrafas. “São  cuidados que ajudam contra a proliferação do 

vírus”, afirma Vera Maia. Neste ano, o Paraná registra 25 casos de Influenza, com 9 óbitos. 

Disponível em: https://www.saude.pr.gov.br/Noticia/Saude-alerta-mais-da-metade-do-publico-alvo-ainda-nao-tomou-vacina-contra-gripe. 
Acesso em: 06 mai. 2019. 
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Após a leitura do texto, cada grupo trabalhará a tarefa específica que lhe foi solicitada. Antes de informar a tarefa 

aos grupos, comunique que a atividade acontecerá em dois momentos: primeiro será realizada a atividade por grupo; 

depois, a socialização com todos os estudantes da turma. A parte da socialização será iniciada na aula 1 e estendida 

até a  aula 2, caso não seja possível a concretização da atividade. 

⚫ Tarefa dos estudantes do grupo “A”: organizar, em uma folha de papel, uma descrição da informação 

presente no texto lido que julgaram ser principal. Primeiro, escreverão no papel; na outra etapa, apresentarão oralmente 

para todos da turma.  

⚫ Tarefa dos estudantes do grupo “B”: organizar e produzir um panfleto. No panfleto devem ser pontuadas as 

informações contidas no texto, com o intuito de sensibilizar as pessoas a irem a um posto de saúde tomar a vacina contra 

a gripe.  

Conforme os grupos forem apresentando, você, professor, tecerá suas considerações, fazendo uma reflexão, por exemplo, 

de que os estudantes dos grupos A, por apresentarem uma descrição, fizeram uso de uma linguagem mais direta, objetiva; enquanto 

que os estudantes do grupo B, por apresentarem um panfleto, fizeram uso de uma linguagem mais elaborada.  

 

 

 

 

A apresentação poderá ser encaminhada via plataforma utilizada, conforme a orientação. 
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Encaminhamento 2 

 

Professor, disponibilize 15 a 20 minutos desta segunda aula para que os estudantes terminem a socialização da 

Atividade 1, caso não tenham concretizado na aula anterior. Aproveite a ocasião para tecer comentários, elogiar e reforçar 

o conteúdo abordado na aula. Não importa quais recursos utilizará para esse procedimento: anotações no próprio trabalho 

que foi enviado pelos alunos, via Meet ou WhatsApp. Depois desse momento, distribua fotocópias para os estudantes de 

forma individual ou em duplas (se as atividades escolares já estiverem presencialmente). Caso ainda esteja trabalhando 

remotamente, solicite aos alunos que apanhem as atividades presencialmente na escola. Para estes alunos, a descrição 

de como realizar os procedimentos deve ser bem clara e objetiva, pensando em auxiliar não somente os alunos, mas 

também os pais que serão os mediadores e ajudarão os filhos nesse processo.   

Se estiverem todos em uma Meet ou em uma plataforma disponível para realizar esta atividade, aproveite para 

explicar o objetivo que se pretende com a atividade: desenvolver a habilidade do D15 por meio da resolução de itens que 

contemplam esse descritor.  

 

Atividade 2 

  

Leia os textos e, após, responda a questão. 
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Texto 1 

 

No meio do caminho 

Carlos Drummond de Andrade 

 

No meio do caminho tinha uma pedra  

tinha uma pedra no meio do caminho  

tinha uma pedra  

no meio do caminho tinha uma pedra.  

Nunca me esquecerei desse acontecimento  

na vida de minhas retinas tão fatigadas.  

Nunca me esquecerei que no meio do caminho  

tinha uma pedra  

tinha uma pedra no meio do caminho  

no meio do caminho tinha uma pedra. 

Disponível em: <https://issuu.com/caiograngeiroferraz/docs/livro>. Acesso em: 31 de março de 2021. 
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   Texto 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                  Disponível em: <http://nanairundiara.blogspot.com/2016/09/atividades.html>. Acesso em: 23 fev. 2019.  
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Os textos 1 e 2 diferenciam-se quanto ao: 

 

A) público a que se destinam. 

B) nível de linguagem. 

C) objetivo do tema. nos quadrinhos obj de fazer rir, o poema tem outro objetivo. 

D) gênero textual. 

  

Comentário  

Para chegar à resposta correta, foi preciso reconhecer que há diferentes formas de tratar uma informação na comparação de 

textos que tratam sobre o mesmo tema. Neste caso, é fundamental identificar que ambos apresentam o tema violência, o qual 

é abordado por dois diferentes gêneros textuais: poema e história em quadrinhos. O primeiro tem como principais elementos 

o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo; o segundo é composto por quadros onde a história se passa, chamados textos 

narrativos, com o objetivo maior de causar entretenimento. 

  

   Encaminhamento 3 

 

Professor distribua os textos individualmente ou em duplas, realize a leitura do texto individualmente e depois com todos os 

alunos, assim também será trabalhado a fluência da leitura. Realize um debate com os alunos questionando-os.  
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Qual a principal  informação que encontramos nos dois textos? Quais as diferenças entre os dois textos?      

  Mesmo os textos apresentando-se de formas diferentes, conseguimos compreender a ideia principal?  

 

Atividade 3 

 

Leia os textos e, após, responda a questão. 

 

Texto 1 

  

Como dar banho em gato? É realmente necessário? 

 

Antes de saber como dar banho em gato, é preciso entender que ele só é indicado em casos específicos, quando há indicação 

do médico veterinário. Na rotina do bichano saudável, os banhos não são indicados. 

        Há diversos motivos para que o felino não tome banhos frequentes. Um deles é o estresse causado pelo contato com a água. 

Todo animal estressado pode ter queda de imunidade e ficar com o organismo mais predisposto ao desenvolvimento de doenças. 

         Outro ponto muito importante é que ao lavar o felino com xampu, você tira o feromônio que ele tem em sua pele, que serve 

como a identidade do gato e, também, está relacionado com o bem-estar. É por isso que, depois que uma pessoa dá banho em um 

bichano, ele tende a se lamber compulsivamente. O pet está tentando recuperar o feromônio perdido. 
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         Por isso, na maioria das vezes, a melhor solução é deixar o próprio felino se lavar, ao se lamber. Respeitar a 

natureza evita estresse, dermatites e outros problemas. É importante que você cuide melhor do seu animal e que você 

entenda o comportamento do felino. 

Disponível em: https://matsudapet.com.br/blog/como-dar-banho-em-gato-veja-como-fazer-e-se-e-necessario/. Acesso em: 13 abr. 2021. 

 Texto 2  
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     Esses dois textos mostram: 

              A)  a forma correta de dar banho nos gatos. 

              B)  da importância de dar banho em seu gato. 

              C)  o comportamento dos gatos na hora do banho. 

              D)  o produto correto para usar no banho dos gatos. 

 

       Comentário  

Nesta questão, o estudante deveria responder a alternativa “C) o comportamento dos gatos na hora do banho”, 

demonstrando a habilidade de reconhecer as diferentes formas de tratar uma informação, na comparação de textos que 

tratam de um mesmo tema. Nesse sentido, o estudante deve perceber que ambos os textos mostram o comportamento 

dos gatos na hora do banho. 

 

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor - D13 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. 

Conteúdo - Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido. 

Habilidade - Reconhecer os efeitos de ironia ou humor causados por expressões diferenciadas, utilizadas no texto pelo autor, 

ou, ainda, pela utilização de pontuação e notações. 
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Professor, organize sua sala de forma que permita aos estudantes ficarem confortáveis e consigam manter 

contato visual com você e com todos os colegas. 

Informe aos estudantes que durante a aula eles vão aprimorar seus conhecimentos sobre a habilidade do 

descritor 13, que consiste em identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Essa habilidade se faz 

necessária uma vez que, em muitos textos, o autor faz uso da ironia e do humor de forma intencional para proporcionar 

um efeito de sentido específico na comunicação. Para ajudar nessa habilidade, recomendamos que faça uma breve 

revisão com os estudantes sobre linguagem denotativa e conotativa. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Após revisão da linguagem denotativa e conotativa, peça que os estudantes, em dupla, utilizem o texto a seguir para verificar 

como o humor e/ou a ironia podem ser verificados no texto. 

 

Professor, 
 

Na elaboração de um texto, usamos recursos que garantem ao leitor a compreensão do que está sendo escrito. Os recursos 

linguísticos que estabelecem a ligação e a retomada do que foi escrito são os que contribuem para a coesão e coerência em 

um texto.  
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Sugestão de texto: 

 
 
 

Para essa atividade, peça que cada dupla responda no caderno a seguinte pergunta:  

 

⚫ No texto, onde se verifica o tom irônico? 

 

 

 

 

Professor, 

As duplas devem socializar as respostas com os demais colegas da turma. Nesse momento, é importante que seja feita sua 

mediação e contribuição para tirar as dúvidas dos estudantes e pontuar a resposta adequada à pergunta solicitada no texto: 

o tom irônico está presente no último quadro da tirinha, nos pensamentos do Garfield. 

Disponível em:  http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/saep_port_9ef/internas/d16.html. Acesso em: 23 de julho  

de 2019. 
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Atividade 1 

 

Leia o texto e, após, responda a questão. 
  

Piadinha 

O Joãozinho estava vendo um álbum antigo e perguntou para a mãe:  

– Mãe, quem são esses dois aqui nessa foto? Essa moça de branco e esse cabeludo de bigode ao lado dela?  

E a mãe explicou:  

– Sou eu e seu pai!  

– Esse é que é papai? - Perguntou o menino, assustado. – Então quem é esse careca que mora com a gente? 

 Ziraldo. Anedotinhas do Bichinho da Maçã. São Paulo, Melhoramentos, 1988.  

 

 O trecho que revela o humor no texto é: 

A. “– Então quem é esse careca que mora com a gente?” 

B. Esse é que é papai?”  

C. “Essa moça de branco e o cabeludo de bigode ao lado dela?”  

D. “– Mãe, quem são esses dois aqui nessa foto?” 
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           Comentário 

Nesta questão, a habilidade avaliada consiste em identificar efeitos de ironia ou humor nos textos. Por se tratar de 

uma piada, o estudante deverá perceber em que parte se encontra o efeito de humor. No caso do texto, encontramos 

o humor na quebra da expectativa, que se encontra na frase “– Então quem é esse careca que mora com a gente?”. 

A piada se baseia no fato de que o menino não reconhece o pai. O humor está na distinção entre o "pai da foto" 

(cabeludo) e o do presente, que é careca. 

  

Atividade 2 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 
  

A professora tenta ensinar matemática para o Joãozinho. 

– Se eu te der quatro chocolates hoje e mais três amanhã, você fica com… com… com? 

O garoto: – Contente. 

Fonte: BUCHWEITZ, Donaldo. (org.) Piadas para você morrer de rir. Belo Horizonte: Leitura, 2001 

   A parte do texto que provoca humor é: 

A. A professora ensinar matemática para o Joãozinho. 

B. A professora dar quatro chocolates para Joãozinho. 

C. A pergunta da professora ao Joãozinho. Não é essa a correta 

D.   A resposta que Joãozinho deu à professora. 

43



 Comentário 

Nesta questão, a habilidade avaliada consiste em identificar efeitos de ironia ou humor nos textos. Por se tratar de 

uma piada, o estudante deverá perceber em que parte se encontra o efeito de humor. No caso do texto, encontramos 

o humor na quebra da expectativa, que se encontra na frase “– Contente”. Joãozinho é um aluno que sabe pouco de 

matemática. A partir da pergunta que a professora lhe fez, ele não compreendeu que se tratava de uma operação 

matemática; e sim focou no fato dela dar chocolates. Outra possibilidade é que talvez Joãozinho tenha sim entendido 

que era para ele ter respondido uma equação matemática, mas, por não saber a resposta, encontra um meio para 

fugir da pergunta de forma “divertida”.  

 

Atividade 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em: encurtador.com.br/ekLS6.  Acesso em: 13 de junho de 2019. Adaptado. 
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        Na tirinha, o humor ocorre porque 

A. a menina acha um outro sentido para o verbo torcer. 

B. a cliente empolga-se ao comprar o refrigerante. 

C. a menina não consegue abrir o refrigerante. 

D. o refrigerante está com a tampa apertada. 

E. o vendedor atende ao pedido da cliente. 

 

Comentário 

Nesta questão, a habilidade avaliada consiste em identificar efeitos de ironia ou humor nos textos. Por se tratar de uma piada, o 

estudante deverá perceber em que parte se encontra o efeito de humor. No caso do texto, encontramos o humor no duplo 

significado da palavra “torcer”. Um personagem usa o termo como significado de "desenroscar", enquanto o outro pensa que ele 

pretende aplicar a palavra com o significado de "apoiar". Importante ressaltar que para o completo entendimento da tira a análise 

da imagem é essencial, principalmente na última parte do texto, em que a personagem demonstra o significado do verbo torcer, 

no sentido de entusiasmo, com os braços erguidos e segurando uma bandeira. 

 

 

 

 

 

 

Atividades não presenciais: 

Sugerimos que as atividades sejam impressas e as explicações sejam feitam via grupos de WhatsApp, via Meet 

ou outros recursos digitais que sejam possíveis a sua realidade. 

Sites pedagógicos: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas. 

https://www.portugues.com.br/redacao/textos-sem-coesao.html 

 

 45

http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas.
https://www.portugues.com.br/redacao/textos-sem-coesao.html


           Encaminhamentos metodológicos para: 

Habilidade - D11 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 

Conteúdo - Gêneros textuais, textos argumentativos. 

Habilidade - 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. 

 

Professor, sugerimos que, antes da leitura de textos que possibilitem o trabalho com o conteúdo, pergunte aos estudantes se 

eles sabem o conceito de fato e de opinião. Peça a eles que falem o que entendem sobre essas duas palavras. Depois, organize a 

turma em lado “A” e lado “B”. Diga que o lado “A” representará os fatos; e o lado “B” representará as opiniões. Aleatoriamente escolha 

um estudante do lado “A” para citar um fato e, logo em seguida, escolha um estudante do lado “B” para dar a sua opinião sobre o 

fato. Faça isso umas 3 ou 4 vezes e explique que esse exercício é para comprovar se eles realmente entenderam o conceito de fato 

e de opinião. Comente com os estudantes que, na sociedade, diariamente nos deparamos com situações em que pessoas 

apresentam opiniões que, muitas vezes, são divergentes, e que isso pode ser manifestado nos textos e nos argumentativos com 

mais ênfase. Por isso, os estudantes devem ficar atentos e saber distinguir as opiniões que podem ser apresentadas em um texto. 

 

. 

 

Professor, 
 
Peça que os estudantes realizem a leitura dos dois textos a seguir. Depois, oriente que eles deverão verificar o que há em 

comum nos textos e o que há de diferente. 
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Texto 1  

 

Por que sou contra o Uber? 

 

Marcelo Freitas 

 

Primeiramente porque não te oferece segurança. O Uber é um aplicativo criado por um americano chamado Travis 

Kalanick que não se importa com nada além do seu bolso, transferindo todo o risco do negócio para o escravocrata motorista 

contraventor (Art. 47 e 43 da LCP). Hoje em dia ele vive em Singapura, tem três holdings no Panamá e após vários processos 

nos EUA com condenações por violar leis trabalhistas na ordem 300 milhões de dólares, duas condenações uma na ordem 22 

milhões de dólares por não checar os antecedentes criminais dos seus motoristas e outra de 12 milhões de dólares por vender 

os dados dos usuários e partners para outras empresas e em decorrência mudou a sede para Amsterdam. Também nos EUA 

três Estados Linoia, Kansas e Ohio por meio de referendo a própria população por bem decidiu proibir. Foram 6000 casos de 

crimes sexuais entre os anos de 2013/2015(Fonte olhar digital e etc.) e 4.754 reclamações de toda a sorte no site reclame aqui 

só em 2015 com aproximadamente 20.000 carros, já as concorrentes 99 e easy taxis com 250.000 táxis tiveram juntas 

aproximadamente 1500 reclamações. Quanto às leis brasileiras o Uber fere as normas[...] 

Disponível em: https://www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/posts/678762402272749/. Acesso em: 23 de julho de 2019. 
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Texto 2  

O Uber e as mudanças (necessárias) na sociedade 

Victório Galli 

Nos últimos meses tenho acompanhado diversas notícias divulgadas pela imprensa envolvendo discussões sobre 

o tema. Há, na classe política, quem defenda, equivocadamente, a proibição do UBER. No Brasil, um cidadão não pode 

ser impedido de exercer um trabalho honesto e lícito. Logo pensei, só ocorre isso no Brasil: um país onde não se pode 

trabalhar e inovar. Estou tratando sobre este tema desde fevereiro do ano corrente. E, tenho estudado para tratar o assunto 

com justiça. Uma das conclusões é pela liberação do serviço. O lucro sadio proveniente da livre iniciativa é desejável e 

defendido na Constituição do Brasil desde o seu artigo 170 até o 192. Além disso, temos nas Escrituras Sagradas em 

vários trechos do Velho e do Novo Testamento a defesa do trabalho e da livre iniciativa. Cito como exemplos: 2 

Tessalonicenses 3:1-18, em Provérbios 22:29, dentre tantos. Este é o momento de aceitar o novo, ainda que cause 

estranheza em alguns. 

Disponível em: https://www.sonoticias.com.br/opiniao/o-uber-e-as-mudancas-necessarias-na-sociedade/.Acesso em: 23 de julho de 2019. 

 

Sugerimos que após os estudantes terem realizado a leitura dos dois textos, peça-os que respondam oralmente aos seguintes 

questionamentos:  

  

⚫ Os textos apresentam a mesma opinião? 

⚫ Qual opinião é defendida no texto I? 

⚫ Qual opinião é defendida no texto II? 

⚫ Qual o fato que é presente em ambos os textos? 
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Atividade 1 

 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 

  

Regiões brasileiras 

Nosso país é realmente fantástico! Há abundância em tudo: vegetação, água, espécies animais, extensão territorial, etc. 

Justamente pela grande diversidade natural, social, econômica e, também, pela extensão territorial – temos 8.514.877 km2 em 

extensão, foi necessário dividir nosso país em regiões, dessa forma fica mais fácil administrar e estimular o desenvolvimento 

baseando-se nas características regionais.  

Atualmente o Brasil é formado por 26 estados e um Distrito Federal, divididos em cinco regiões: Centro-Oeste, Nordeste, 

Norte, Sul e Sudeste. 

Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/especiais/regioes-brasileiras.html>. Acesso em: 24 out. 2014. Fragmento.  

Professor, 
 
Logo após a apresentação das respostas dos estudantes, você deverá realizar as considerações gerais sobre os 

textos. Os textos apresentam o mesmo fato – o Uber na sociedade. O texto I apresenta argumentos contra, e o 

texto II apresenta argumentos a favor da circulação desses carros. 
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O trecho desse texto que apresenta uma opinião é: 

A. “Nosso país é realmente fantástico!”. 

B. “... temos 8.514.877 km2 em extensão, ...”. 

C. “... foi necessário dividir nosso país em regiões, ...”. 

D. “Atualmente o Brasil é formado por 26 estados...”. 

 

Comentário 

Nesta questão, o estudante deve responder a alternativa “A) Nosso país é realmente fantástico”, tendo avaliada a sua habilidade 

em identificar um acontecimento real e daquilo que é a expressão de um julgamento do autor. Dessa forma, ao reler o texto, é 

necessário que o estudante observe e diferencie os elementos que são notadamente dados, daquele que manifesta a opinião 

particular do autor diante desses dados. 

 

Atividade 2 

 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 
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Inauguração dos cinco quilômetros iniciais do metrô do Rio de Janeiro, ligando as estações Glória e Praça Onze 

Cara, andar de metrô é muito legal! Ele é rapidinho e vai de uma estação a outra num piscar de olhos. Eu acho o máximo!  

A população carioca, que precisava de um bom serviço de transporte há um bom tempo, ganhou o metrô em março de 

1979. A inauguração deve ter sido um festão, com bandeirinhas, discurso [...], etc.  

No começo, eram apenas cinco estações: Praça Onze, Central, Presidente Vargas, Cinelândia e Glória. Além disso, só 

havia quatro trens de quatro carros, que passavam mais ou menos de oito em oito minutos e funcionavam das 9 às 15 

horas apenas. Nos primeiros dez dias, gente para chuchu andou de metrô: mais de meio milhão de pessoas. A estação 

mais movimentada foi a Cinelândia. 

Disponível em: <http://zip.net/YXG>. Acesso em: 9 abr. 2014.  

 

Nesse texto, o trecho que marca uma opinião é:  

A. “Cara, andar de metrô é muito legal!”.  

B. “A população carioca [...] ganhou o metrô em março de 1979.” 

C. “No começo, eram cinco estações: ...”.  

D. “Além disso, [...] havia quatro trens de quatro carros, ...” 
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 Comentário 

Nesta questão, é preciso distinguir o fato: “inauguração dos cinco quilômetros iniciais do metrô do Rio de Janeiro, 

ligando as estações Glória e Praça Onze”, que consiste na informação, no acontecimento; e a opinião (alternativa A): 

“Cara, andar de metrô é muito legal!”, onde, neste caso, reconhecemos o adjetivo “legal” como elemento que evidencia 

a ideia de opinião. 

 

Atividade 3 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 

 

Princesa Nenúfar Elfo-Elfa 
 

Nasceu já bem pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando invisível já na infância e viveu o resto 

da vida num castelo mal-assombrado, com fantasmas amigos da família. Dizem que é muito bonita, mas é bem difícil de se saber 

se é verdade.  

SOUZA, Flávio de. Príncipes e princesas, sapos e lagartos. Histórias modernas de tempos antigos. Editora FTD, p. 16. Fragmento. 
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A opinião das pessoas sobre a princesa é de que ela 

A. é muito bonita. 

B. é pálida, de olhos claros. 

C. tem cabelos quase brancos. 

D. vive num castelo.  

 
  Comentário 

Nesta questão é preciso distinguir os fatos, que, no caso do texto, são as características físicas da princesa e a 

transformação pela qual ela passou: “... pálida, de olhos claros e cabelos loiros, quase brancos. Foi se tornando 

invisível…”, e a opinião (alternativa A), trecho que evidencia a opinião sobre a aparência da princesa.  

 

 

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor - D06 -  Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.). 

Conteúdo - Tipos de linguagem: verbal e não-verbal. 

Habilidade - Conhecer os tipos de linguagem e as várias formas de utilizá-los numa interlocução. Reconhecer os sentidos e 

os significados de um texto 
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Professor, organize sua sala de forma que permita aos estudantes ficarem confortáveis e consigam manter 

contato visual com você e com todos os colegas. Informe aos estudantes que durante duas aulas eles aprenderão os 

tipos de linguagem: verbal e não-verbal e seus efeitos na comunicação. Como atividade final das aulas, propomos a 

resolução, em duplas, de itens. Por meio da leitura e interpretação de textos, os estudantes poderão pôr em prática a 

habilidade desenvolvida neste descritor. Aproveite este momento para socialização das respostas dos estudantes, 

fazendo as possíveis intervenções. 

Sugerimos aqui, professor, que os leve para fazerem um passeio pela escola ou, se possível, no entorno dela 

com o objetivo de visualizarem símbolos, sinais e/ou códigos. Em seguida, apresente aos estudantes, por meio de 

projeção, exemplos de textos com linguagem verbal e não verbal. Deixe que eles interajam sobre o que observaram no 

passeio e na exposição dos textos que você levou para a sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

Professor, 

É interessante que, no momento da exposição dos textos em sala de aula, você traga fotos, infográficos, gráficos, mapas, 

embalagens de produtos, anúncios publicitários e outros gêneros textuais para permitir que seus estudantes reconheçam 

que a linguagem verbal e não verbal não estão somente em cartoons, tirinhas e histórias em quadrinhos. Além disso, é 

interessante explicar o que é linguagem verbal, não-verbal e mista, e dar dicas para que os estudantes aprendam a 

reconhecê-las em seu cotidiano. 
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 Sugestões de textos: 

 

 

Disponível em: https://www.infomoney.com.br/infograficos. Acesso em 31 de julho de 2019. 
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Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/graficos.htm. Acesso em 31 de julho de 2019 
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Disponível em: https://subversivoxxi.blogspot.com/2016/01/quem-paga-as-propagandas-bilionarias-do.html. 

Acesso em 31 de julho de 2019. 
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                      Disponível em: https://indesign.com.br/design-de-embalagem-para-produtos-organicos/.  

                        Acesso em 31 de julho de 2019. 
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Professor, após a visualização dos textos, faça os seguintes questionamentos aos estudantes: 
  

⚫ O que vocês observaram nas imagens? 

⚫ Vocês perceberam que em nosso cotidiano nos deparamos com inúmeras mensagens que são passadas por meio 

de gráficos, tabelas, imagens, fotos etc.? 

⚫ O que vocês pensam sobre isso? 

⚫ Alguma imagem chamou mais a atenção de vocês? 

⚫ Qual? Por quê? 

⚫ Vocês acham que o uso da linguagem mista (uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal) é importante para a 

compreensão da mensagem?  

⚫ Comente. Vocês acham que hoje em dia vivemos em um mundo imagético? Comente seu posicionamento. 

 

 

 

 

 

 

Professor, 

Proponha aos seus estudantes que façam uma exposição de imagens do cotidiano deles. Podem ser  fotos que eles mesmos 

produziram: fotos de embalagens ou de produtos, de campanhas publicitárias, de histórias em quadrinhos, de gráficos que 

eles poderão construir por meio de algum dado que eles acharam interessante, etc. Peça a eles que tragam os materiais para 

a exposição antes da aula 2. Dê-lhes um prazo para que possam se organizar. 
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 Atividade 1 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir da leitura verbal e não verbal, conclui-se que: 

A. os cadeirantes não podem usar banheiros públicos. 

B. existem locais que não são adaptados para cadeirantes. 

C. existem cadeiras de rodas que passam por portas estreitas. 

D. os bebedouros devem ser colocados próximos aos banheiros. 

E. os bebedouros de locais públicos são acessíveis a qualquer pessoa 
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  Comentário 

Para responder ao item é necessário observar que o gênero se trata de um cartoon. Nesse sentido, é importante que 

o estudante realize a leitura verbal e não verbal presente no contexto criado pelo chargista, além de verificar que se 

trata de uma crítica aos lugares que não são adaptados para cadeirantes. 

 

Atividade 2 

Leia o texto e, após, responda a questão. 
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A menina do texto: 

A. chora de tristeza ao verificar que está trocando os dentes. 

B. está trocando os seus dentes de leite e não gosta disso. 

C. reclama da dor que sente ao trocar os dentes. 

D. usa o espelho para observar a beleza dos seus dentes. 

 

  

  Comentário 

 

Esta atividade avalia se o estudante consegue inferir, a partir da linguagem verbal e não verbal, o porquê a personagem 

Mafalda está triste e irritada, reclamando sobre a troca de dentes. É importante que ele perceba, realizando a leitura verbal e 

não verbal da tira, que Mafalda acredita que não há necessidade da troca dos dentes, da substituição, pois eles ainda estão 

em boas condições.  
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 Atividade 3 

Leia o texto e, após, responda a questão. 

 

 

O espetáculo inédito do Circo Doce Mel vai começar:  

A. pela manhã 

B. à noite 

C. à tarde 

D. de madrugada 
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           Comentário 

Esta questão trabalha com o descritor “D6: Identificar o tema de um texto” e avalia se o estudante consegue identificar 

qual o assunto do texto. Aquele que apontou a alternativa “c” conseguiu observar, a partir das pistas textuais, o tema 

do texto. Para chegar à resposta correta, foi necessário retomar a leitura do texto e verificar as informações e o 

desenvolvimento do tema, a começar pelo título “INGRESSO CIRCO DOCE MEL”, que sinaliza para o assunto que 

será tratado e, na sequência, informações como Horário, Data etc. do evento. 

 

  

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor - D3 - inferir sentido a uma palavra ou expressão. 

Conteúdo - Leitura e Compreensão de textos.  

Habilidade - avaliar a habilidade de o aluno deduzir o sentido de uma palavra ou expressão, com base na compreensão do 

que está implícito no texto. 

 

     

Professor, na prática da leitura, algumas habilidades como a fluência, a compreensão e o vocabulário são fundamentais para 

o desenvolvimento de um leitor competente. Ter fluência em leitura significa que o aluno lê bem e sem fragmentar (ou pausar) as  
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 palavras e frases com frequência, obedece às regras de pontuação e faz um bom uso do recurso de entonação, que 

  também é uma característica importante ao considerarmos bons leitores. Leitores capazes de ler fluentemente  

  reconhecem letras, palavras, frases, textos; compreendem o contexto, localizam informações mais ou menos explícitas; 

  fazem inferências de alcances e níveis de complexidade variados, dentre outras tantas habilidades.  

Nesse contexto, para que o aluno desenvolva a habilidade de inferir o sentido de uma palavra ou expressão, 

ele precisará, inicialmente, ter uma quantidade significativa de palavras conhecidas em seu repertório lexical 

(vocabulário). 

Para isso, o grau de familiaridade com uma palavra depende da frequência de convivência com ela que, por sua vez, está 

ligada à intimidade com a leitura de um modo geral. Por isso, a capacidade de inferir o significado de uma palavra – ler o que está 

nas entrelinhas do texto, o que não está explícito – relaciona-se a outros fatores, como: conhecimento prévio do leitor, contexto de 

leitura, experiências de leitura, relação entre o leitor e o texto, pistas linguísticas e outras habilidades para resultar em uma das 

finalidades da leitura que é a compreensão, com o objetivo de tentar evitar o sério problema que se constitui quando o leitor se 

depara com um grande número de palavras desconhecidas por ele, interferindo na leitura fluente do texto. 

Dessa forma, por meio deste descritor (D3), será possível avaliar a habilidade de o aluno inferir o sentido de uma palavra 

ou expressão – com base na compreensão do que está implícito no texto – recorrendo a como ele estabelecerá as relações entre 

as informações apresentadas no texto e os seus conhecimentos enquanto leitor.  
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Para ajudar você, professor, na atividade com este descritor, sugerimos o texto a seguir para análise durante a aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Estranho, mas verdadeiro. Repleto de fatos e acontecimentos bizarros. Escrito por Michele Gerlack. Editora Todo  

                 Livro. P.14. s/d. 
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Para iniciarmos o trabalho com a inferência (prevista pelo Descritor 03), a atividade de predição é fundamental. 

Antes de ler o texto efetivamente, incite os alunos a refletirem sobre o assunto do texto. Perguntas como as que seguem 

podem orientar esse primeiro momento da aula: 

 

1. Vocês acham que esse texto fala sobre o quê? Ou seja, qual o assunto desse texto? 

2. Por que um arco-íris tem esse nome? 

3. Por que tem formato de arco? 

4. Vocês já viram um arco-íris?  

5. Quais são as cores visualizadas?  

6. Com quem vocês estavam quando o arco-íris apareceu? O que sentiram? 

7. Quais são as maravilhas do mundo que vocês conhecem?  

8. O que vocês acham que é uma maravilha do mundo?  

9. Vocês acham que o arco-íris é uma maravilha do mundo? 

10. Por que será que o arco-íris tem esse nome? 

11. Por que será que o arco-íris é em forma de arco?  

Obs.:se necessário, acrescente outras perguntas ou adapte-as. Após esse primeiro momento de predição, proceda à leitura efetiva 

do texto.  
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Em seguida, discuta com os alunos sobre as respostas que eles deram àquelas perguntas iniciais, se se 

confirmam ou não conforme as informações veiculadas no texto. 

  

 Nesse segundo momento da aula, outros questionamentos se revelam interessantes:  

1. O texto trata principalmente de quê? 

2. Qual é a principal temática?  

3. Por que vemos apenas metade do arco-íris?  

4. O que vocês entendem da expressão “porque o chão os atravessa?” Atravessa o quê? O que o verbo “atravessar” 

significa no texto?  

5. Por que a autora menciona que os arco-íris são conhecidos como “esplendores do céu”?  

6. Por que a autora comparou os reflexos das gotículas de água a um prisma? O que é um prisma? (Mostrar figura do 

prisma)  

7. Esse artigo de divulgação científica foi retirado da coletânea Estranho, mas verdadeiro. Repleto de fatos e 

acontecimentos bizarros. Por que você acha que a coletânea tem esse nome?  

8. O que significa “bizarro”?  

 

68



  

Atividade 1 

 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão. 

 

Briga de irmão 

 

Com o nascimento do Mário Márcio no ano passado, tive de dar um gás no trabalho. O dinheiro que eu ganhava 

passou a ser pouco para alimentar duas crianças e dois adultos. Decidi correr atrás de clientes maiores oferecendo o serviço 

de assessoria de imprensa, um trabalho que pode ser feito em casa, sem maiores danos à minha vida de mãe e dona de casa.  

Mas Mário Márcio não deixa ninguém trabalhar. Tudo o que Maria de Lourdes teve de quietinha, Mário Márcio tem de 

chorão, manhoso, grudento, agitado. Virou meu xodó, mas às vezes cansa. O menino exige demais de mim. E não tem se dado 

muito bem com a irmã.  

— Mãe, o Máio Máxio pegou minha bola.  

A reclamação tem hora para começar: acontece sempre que estou no meio de um raciocínio, no meio de uma frase.  

Thalita Rebouças. Fala sério, mãe! Rio de Janeiro: Rocco, 2004. 
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No trecho “Com o nascimento do Mário Márcio no ano passado, tive de dar um gás no trabalho”. A expressão “dar 

um gás” significa 

A. manter o interesse. 

B. dedicar-se ao máximo. 

C. despreocupar-se. 

D. diminuir o ritmo.  

 

 

Comentário 

 

Este item trabalha com o descritor “D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão” e avalia se o estudante sabe o significado 

de “dar um gás”. O estudante que responder a alternativa “B) dedicar-se ao máximo.”, entendeu o sentido da expressão por meio 

do contexto aplicado. Para chegar à resposta do item, caso o estudante não conhecesse o significado da expressão por meio do 

conhecimento de mundo, precisou seguir as pistas textuais e inferir que “O dinheiro que eu ganhava passou a ser pouco” e “correr 

atrás de clientes maiores” são elementos que permitem realizar o processo de inferência, de dedução com base na compreensão 

do texto.  
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 Atividade 2 
 

Leia o texto a seguir e, após, responda a questão: 

 

A cachorrinha 

Mas que amor de cachorrinha! 

Mas que amor de cachorrinha! 

Pode haver coisa no mundo 

Mais branca, mais bonitinha 

Do que a tua barriguinha 

Crivada de mamiquinha? 

Pode haver coisa no mundo 

Mais travessa, mais tontinha 

Que esse amor de cachorrinha 

Quando vem fazer festinha  

Remexendo a traseirinha? 

Uau, auau, uau, auau! 

Uau, auau, uau, auau! 

MORAES, Vinicius de. Disponível em:<https://www.escritas.org/pt/t/8598/a-cachorrinha>. Acesso em: 15 mar. 2021. 
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    O verso “Uau, uau, uau, uau!”  representa  o barulho: 

A. do remexer da traseirinha. 

B. do latido da cachorrinha 

C. dos movimentos da barriguinha. 

D. dos passos da cachorrinha. 

  

   

 

Comentário 

Nesta questão, o estudante deve responder a alternativa “B) do latido da cachorrinha”, tendo avaliada sua habilidade em 

identificar as mudanças de sentido decorrentes das variações nos padrões gramaticais da língua. No caso do comando, 

indicar qual a representação da expressão “uau, uau, uau!”, que deve ser interpretada por inferência, visto que lembra a 

onomatopeia “au, au!”. 
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  Atividade 3 

Leia o texto e, após, responda a questão. 

 

Conversa fiada 

 

Era uma vez um homem muito velho que, por não ter muito o que fazer, ficava pescando num lago. 

Era uma vez um menino muito novo que também não tinha muito o que fazer e ficava pescando no mesmo lago. 

Um dia, os dois se encontraram, lado a lado na pescaria, e no mesmo momento, exatamente no mesmo instante, 

sentiram aquela puxadinha que indica que o peixe mordeu a isca. O menino puxou com força e precisão. O velho usou mais precisão 

e menos força. Quando apareceram os respectivos peixes, porém, decepção: o peixe do menino era muito velho e o peixe do velho 

era muito novo!  

O velho disse para o menino:  

– Você não pode pescar esse peixe tão velho! Deixe que ele viva o pouco da vida que lhe resta.  

O menino respondeu:  

– E o que você vai fazer com este peixe tão novo? Ele é tão pequeno... deixe que ele viva mais um pouco!  

O velho e o menino olharam um para o outro e, sem perder tempo, jogaram os peixes no lago.  

Ficaram amigos e agora, quando não têm muito o que fazer, vão até o lago, cumprimentam os peixes e matam o tempo 

jogando conversa fora. 

Fonte: (FRATE, Diléa. Histórias para Acordar. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 1996) 
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A expressão destacada no trecho “Ficaram amigos e agora, quando não têm muito o que fazer, vão até o lago, 

cumprimentam os peixes e matam o tempo jogando conversa fora” tem o mesmo sentido de: 

A. conversar sobre qualquer coisa. 

B. discutir sobre um assunto interessante. 

C. gritando às margens do lago. 

D. conversar usando um linguajar culto. 

 

 

Comentário 

 

Esta questão trabalha com o descritor “D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão” e avalia se o estudante sabe o significado 

da expressão “jogando conversa fora”. O estudante que apontou a alternativa “A) conversar sobre qualquer coisa.”, como correta, 

compreendeu o significado da palavra no texto. Para chegar à resposta, caso o estudante não soubesse pelo seu conhecimento 

de mundo, precisaria compreender a palavra pelo contexto linguístico aplicado, observando o fragmento anterior a esse: “quando 

não têm muito o que fazer, vão até o lago, cumprimentam os peixes e matam o tempo...”. 
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