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Prezado professor! 

 

A Secretaria de Estado de 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, documentos que norteiam as avaliações do 

Sistema de Avaliação da Aprendizagem do Estado, apresenta a 2ª etapa do Guia Pedagógico, destinado aos professores do 5º ano 

do Ensino Fundamental como possibilidade 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 estudantes, 

considerando a educação integral de forma humanizada. Esperamos que as atividades propostas neste Guia, aliadas ao seu empenho 

e dedicação, fortaleçam sua prática pedagógica em sala de aula.  

A seguir, você encontrará possibilidades de trabalho com os descritores, listados na matriz de referência, lembrando que a 

ordem das proposições segue os descritores com o menor número de acertos, na última edição da Prova Paraná. 
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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 - 2 propostas de trabalho com os descritores com menor número de 
acertos 

TÓPICOS DESCRITORES 

 

I - Procedimentos de Leitura 

D1 - Localizar informações explícitas em um texto. 

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 

D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

III - Relação entre Textos abordado na lista 1 

 

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. 

 

V - Relações entre Recursos 

Expressivos e Efeitos de Sentido 

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

VI - Variação Linguística abordado na lista 1 

 

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.  
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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 . 

 

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 na 

4



 

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 

 

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.  
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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. 

 

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. 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 
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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 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.  

 

TÓPICO V 

RELAÇÕES ENTRE RECURSOS EXPRESSIVOS E EFEITOS DE SENTIDO 

 

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  
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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 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.  

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. 
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 Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor  D1 – Localizar informações explícitas no texto.  

Conteúdo – Procedimentos de leitura. 

Habilidades – A habilidade que pode ser avaliada por este item relaciona-se à localização pelo aluno de uma informação 

solicitada, que pode estar expressa literalmente no texto ou pode vir manifestar por meio de uma paráfrase, isto é, dizer de 

outra maneira o que se leu. 

 

Professor, sugerimos que você desenvolva em sala de aula estratégias de leitura, utilizando gêneros textuais 

diversificados para que os alunos adquiram familiaridade com temas e assuntos variados.  

Para isso, os estudantes podem se valer de textos que despertem o interesse e que façam parte de suas práticas sociais. É 

importante, para o desenvolvimento dessa habilidade, que sejam utilizados textos de outras disciplinas, em um trabalho integrado com 

os demais professores. 

Sugerimos, também, que você, professor, trabalhe com os alunos os sentidos que as palavras e as expressões podem 

adquirir em determinado contexto. Em razão disso, a atividade de leitura jamais pode considerar o texto como depósito de significado 

(sinônimos e antônimos.) 

A utilização de gêneros textuais variados auxiliará você a trabalhar com atividades que propiciem a aquisição de vocabulário 

simples e também mais elaborado, além de desenvolver atividades de inferência de sentido de vocábulos, com base em contextos 

variados. 
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Atividade 1 

Leia o texto e, após, responda a questão. 

 

Um cardápio variado 

 

Os besouros estão em toda parte do planeta. Para eles, a natureza é uma fonte inesgotável de alimentos. Veja 

só: o serra pau tem esse nome porque se alimenta de madeira. Uma espécie é chamada de rola-bosta, por sua preferência 

por excrementos, enquanto outra tem hábitos mais “refinados”, pois só come pétalas de flores. O bicudo e a broca são 

terríveis para a lavoura do algodão; o bicudo come a flor antes dela abrir-se, enquanto a broca ataca a raiz, enfraquecendo 

a planta.

  A joaninha, que também é um besouro, ajuda a combater as pragas das plantações. Ela chega a comer cerca de 20 pulgões 

por dia. 

Há também besouros que adoram uma biblioteca, mas ali não vão para uma boa leitura, e sim para devorar os livros. Nesse 

caso, são as suas larvas que perfuram as capas dos livros, causando o maior estrago. 

Fonte: Adaptado de Globo Ciência: Ano 2, nº. 20. 

 

O besouro que prejudica a agricultura é: 

A.  O serra pau.  C.  A joaninha. 

B. O rola-bosta.  D.  O bicudo. 
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Comentário 

Nesta questão, o estudante precisa apenas localizar uma informação explicitamente marcada na superfície do texto, 

primeiro parágrafo, “O bicudo e a broca são terríveis para a lavoura do algodão”, gabarito B. Uma habilidade simples de 

leitura, na qual o estudante lê e localiza a informação solicitada. Além de ser uma habilidade, é também uma estratégia 

de leitura que precisa ser desenvolvida na escola como capacidade leitora.  

 

Atividade 2 

 

Leia o texto e, após, responda a questão. 

 

Cuidado, a vida é um bumerangue! 

 

Eu tinha uns 15 ou 16 anos quando rolou um concurso cultural lá na escola. A ideia era escrever uma redação para a Feira 

de Ciências com o tema sustentabilidade. [...] Pois bem. Eu curti a ideia. [...] 

Escrever sempre foi o negócio que eu sabia que mandava bem na vida. Passei a infância e a adolescência inteiras tentando 

tocar piano, dançar ballet, lutar judô e nadar borboleta, mas a real é que escrever sempre foi minha única aptidão genuína [...]. 

O grande problema era: eu não entendia nada de sustentabilidade. [...] Decidi apelar. Comecei pelo título e escrevi 

“Bumerangue”. Passei os cinco parágrafos descrevendo o brinquedo que a gente lança e volta em nossa direção e numa analogia  
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que eu sempre achei meio meia-boca, eu dizia que o mundo era assim também: a gente brinca com ele e o resultado volta 

para a gente. [...] O que a gente lança recebe de volta [...]. 

No fim, a redação até que ficou bem da hora. Ganhei o concurso, [...] e hoje achei no meio da bagunça o livrinho 

em que estranhamente essa redação foi publicada. Li, reli e fiquei pensando naquela minha analogia juvenil [...]. A real é 

que eu entendo da vida tanto quanto entendia de sustentabilidade, mas às vezes percebo que a gente é meio egoísta. [...] 

Às vezes a gente precisa [...] fazer umas gentilezas. [...] Mais cedo ou mais tarde a gente percebe que [...] o mundo é de 

fato um grande bumerangue, cara. Cuidado para ele não voltar na testa, na culpa, na consciência e nem nas costas. Dói pra 

caramba, de vez em quando a gente até esquece, mas a real é que dificilmente, muito dificilmente, machucado de bumerangue 

sara. 

Disponível em: <https://eoh.com.br/cuidado-a-vida-e-um-bumerangue/>. Acesso em: 29 abr. 2021. 

 

De acordo com esse texto, qual a aptidão genuína da narradora? 

A. Dançar ballet. 

B. Escrever 

C. Lutar judô. 

D. Nadar 

E. Tocar piano. 
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Comentário 

O item traz como suporte para a questão um fragmento do texto “Cuidado, a vida é um bumerangue!”, de Eduarda Costa, 

e o comando solicita ao estudante que ele indique qual a aptidão genuína da narradora. O estudante que respondeu como 

gabarito a alternativa “B. Escrever.”, conseguiu voltar ao texto e localizar a informação solicitada. Para ele chegar à 

resposta da questão, foi preciso retomar a leitura e identificar no final do segundo parágrafo - “que escrever sempre foi 

minha única aptidão genuína” -, a informação solicitada que está expressa literalmente no texto. Demonstrando, assim, a 

habilidade de localizar informações no texto. 

 

Atividade 3 

 

Leia o texto e, após, responda a questão. 

 

Cor das joaninhas indica “cuidado “A coloração vermelha com pintinhas pretas carregada nas “costas” das joaninhas, que 

tanto agrada a visão humana é, na verdade, um aviso aos pássaros, seus inimigos naturais, que diz “mantenha distância, temos um 

gosto muito ruim”. Esses insetos, chamados de Coleópteros coccinelídeos, além de bonitinhos, são extremamente benéficos ao 

homem, pois se alimentam de pulgões, bichos que sugam a seiva das plantas podendo causar sérios prejuízos a elas. 

PLANTÃO DA EDUCAÇÃO. Cor das joaninhas indica “cuidado”. 2009. Disponível em: <http://plantaodaeducacao.blogspot.com.br/2009/06/curiosidades-que-

as-criancas-adorammm.html>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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De acordo com esse texto, os pulgões  

A. Agradam à visão humana. 

B. São benéficos ao homem. 

C. Sugam a seiva das plantas. 

D. Têm um gosto muito ruim. 

 

Comentário 

Este item trabalha com o descritor “D1: Localizar informações explícitas em um texto” e avalia se o estudante sabe o que 

fazem os pulgões. Aquele que marcou a alternativa “C. sugam a seiva das plantas.”, com o gabarito, localizou a informação 

corretamente no texto. Para chegar à resposta, foi preciso retornar a leitura do texto e localizar na última linha “(...) pulgões, 

bichos que sugam a seiva das plantas (...)”, conseguindo encontrar a informação explícita. 

   
 

Encaminhamentos metodológicos para: 

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

continuidade de um texto. 

Conteúdo – Coerência e coesão no processamento do texto. 

Habilidades – As habilidades que podem ser avaliadas por este descritor relacionam-se ao reconhecimento da função dos 

elementos que dão coesão ao texto.  
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Professor, para desenvolver este descritor é necessário que você trabalhe com seus alunos o conteúdo pronome. 

Assim, precisamos lembrar que pronome é a palavra que acompanha ou substitui um substantivo. No contexto, 

pode se referir a uma ideia ou a uma expressão já exposta anteriormente. Vejamos o exemplo: “A escola é um lugar de 

troca de experiências. Por isso, ela deve ser bem cuidada”.  

Note que o pronome “ela” está se referindo ao substantivo escola. Então, percebemos que o uso do pronome pode 

deixar o texto menos repetitivo e a leitura mais agradável. Os pronomes têm várias classificações: pessoais, demonstrativos, 

possessivos, indefinidos, interrogativos, relativos. 

 

Sugestão de atividade para desenvolver o descritor 

 

Tema da aula: “Se liga” nos pronomes. 

 

Orientações: 

 

● Explique o conhecimento acerca dos pronomes e qual o papel deles na retomada de palavras, expressões ou trechos dentro do 

texto. Espera-se que cheguem à conclusão de que os pronomes são recursos importantes para a conexão, reiteração e associação 

de elementos relevantes à continuidade de sentido no texto (ANTUNES, 2005). 

● Peça para que os alunos assistam ao vídeo: A Superlua explicada, disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=8Z1lGEao58U>.
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● Crie hipóteses sobre a explicação para o fenômeno Superlua e grave no aparelho celular. 

● Assista o vídeo e promova a discussão sobre a explicação científica para a Superlua (3’36’’). 

● Confronte com as hipóteses gravadas. Peça que falem um por vez e, caso muitos queiram se expressar, use um 

objeto que possa passar de mão em mão, representando a vez de fala (pode ser um boneco de pano, uma pequena 

bola ou uma boca de tecido). 

● Em seguida, repita o vídeo para a consolidação das informações. 

● Anote no quadro as informações do vídeo: 

 

Data da última Superlua: 14 de novembro de 2016 

Próximas Superluas: 25 de novembro de 2034 / 25 de dezembro de 2052 

Distância: 356,5 mil Km da Terra 

Explicação: Elipse, perigeu, apogeu, horizonte. 

 

Próximo a passo: 

 

Atividade: Fio a fio na trama textual 

 

Orientações:

● Em grupos de quatro alunos, distribua uma folha de papel sulfite em branco para os grupos. Diga-lhes que vão brincar de 

jornalistas e apresente-os a dinâmica: 
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● Explique que caberá ao grupo escrever o mesmo título dado no vídeo A Superlua explicada. 

● Com base nas informações do quadro e do vídeo assistido, o grupo discutirá entre si e produzirá um parágrafo inicial 

sobre o vídeo e o fenômeno Superlua (peça que façam de lápis). Sugira que um aluno sirva de escriba. Disponibilize 

dicionários entre os grupos da sala. O tempo para cada escrita será de 5 minutos (colocar placas no quadro ou dispor 

de cronômetro, ampulheta, etc) 

● Após o primeiro tempo (5 minutos), cada grupo encaminha o seu texto para o grupo seguinte, em sentido horário. Ao 

receber o papel com a introdução, os alunos leem, revisam e dão continuidade ao texto, utilizando as informações 

passadas no vídeo. Lembrem sempre que devem evitar as repetições. 

● Após os 5 minutos, troque novamente os papéis e peça que o grupo seguinte conclua o texto. Caso haja necessidade 

de alteração de algum trecho feito por outro grupo, autorize a modificação. 

● Recolha as folhas. Relembre sobre o uso dos mecanismos anafóricos para a garantia da continuidade de sentido. 

Anote no quadro para posterior consulta. 

● O uso dos pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos como elemento coesivo para a organização e clareza 

das ideias do texto. 

● Alguns casos de uso dos pronomes possessivos podem causar ambiguidade (falta de clareza) como em “Assim que 

se encontrou com Maria, Jorge fez comentários sobre seus resultados na prova”. Resultado de Maria? de Jorge? ou 

dos dois? A utilização inadequada pode gerar problemas no sentido do que se quer passar. O ideal seria: Assim 

que se encontrou com Maria, Jorge fez comentários sobre os resultados na prova dela/dele/deles. 
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● Redistribua os textos (cuide para que os grupos não recebam os textos produzidos por eles - em nenhuma das 

três etapas anteriores). Nessa parte da dinâmica, o grupo fará a curadoria: leitura e revisão. Caso seja 

necessário, escrevam no verso da folha a versão melhorada. 

Materiais complementares: Folhas sulfite ou A4 em branco, dicionários. 

 

Fechamento: 

 

Atividade: Curadoria coletiva 

Orientações: 

● Peça a um aluno que leia em voz alta o texto revisado por seu grupo. Coletivamente, façam as adaptações 

reescrevendo o texto no quadro. 

● Encaminhe ao quadro o aluno que sugerir mudanças para que ele possa efetivar a adequação diretamente. 

● Chame a atenção da turma para o referente - termo a ser retomado - e verifique a efetividade do termo. 

● Fale para os alunos sobre a importância da revisão dos textos, principalmente sobre a coesão textual e o quanto os 

pronomes trabalhados na aula contribuem para isso, evitando repetição de palavras e mensagens ambíguas. 

● Recolha os textos revisados para correção. 
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Atividade 1 

Leia o texto e, após, responda a questão. 

O hábito da leitura 
 

“A criança é o pai do homem”. A frase, do poeta inglês William Wordsworth, ensina que o adulto conserva e amplia 

qualidades e defeitos que adquiriu quando criança. Tudo que se torna um hábito dificilmente é deixado. Assim, a leitura 

poderia ser uma mania prazerosa, um passatempo. 

Você, coleguinha, pode descobrir várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas, e adquirir 

muitas experiências enquanto lê um livro, jornal, gibi, revista, cartazes de rua e até bula de remédio. Dia 25 de janeiro foi 

o Dia do Carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, intimações, saudades, respostas, mas tudo isso só existe por 

causa do hábito da leitura. E aí, vamos participar de um projeto de leitura?  

CORREIO BRAZILIENSE, Brasília, 31 de janeiro de 2004. p. 7. 

No trecho “Ele leva ao mundo inteiro várias notícias...”, a palavra sublinhada refere-se ao: 

A. Carteiro 

B. Jornal 

C. Livro 

D. Poeta 
 
Comentário 

Nessa questão, a alternativa correta é a A. Verifica-se o D2: "Reconhecer relações entre partes de um texto, identificando os 

recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade (substituições e repetições)." No caso, verifica-se se houve a leitura 

da substituição do substantivo "carteiro" por um pronome que o substitui, "ele". 
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Atividade 2 

 

Os príncipes 

 

Era uma vez uma princesa que foi presa numa caverna por uma bruxa que colocou para vigiar um dragão feroz. 

O rei e a rainha com saudades de sua filhinha lançaram um desafio: quem conseguisse libertar a princesa casaria 

com ela e ganharia a metade do reino.  

[...] Havia um príncipe jovem e corajoso chamado Davi, que tinha um cavalo branco e uma espada grande. Como 

era muito ousado, resolveu enfrentar o dragão e foi até a caverna. Chegando lá, entrou em batalha com o bicho e conseguiu 

cotar-lhe a cabeça. [...] Davi correu até a princesa e a libertou. O que eles não perceberam é que no lugar da cabeça que ele 

havia cortado nasceram duas cabeças, uma que cuspia fogo e outra que cuspia gelo, e nesse momento o dragão congelou 

o valente príncipe e sua princesa... 

Porém, Davi tinha um irmão que o amava muito, chamado Daniel, que o seguia escondido por onde quer que ele 

fosse. E quando ele viu tudo aquilo acontecendo, não se intimidou, tirou sua espada reluzente, lutou com o dragão se 

esquivando do fogo e do gelo, cortou as duas cabeças e libertou seu irmão e a linda donzela. 

Todos ficaram muito agradecidos e felizes. [...]. 

Disponível em: <https://www.todopapas.com.pt/contos/principes-e-princesas/os-principes-1396>. Acesso em: 21 fev. 2019. Fragmento. 
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No trecho “E quando ele viu tudo aquilo acontecendo...”, a palavra “ele” está no lugar de: 

A. Daniel 

B. Davi 

C. Dragão 

D. Rei 

 

 

Comentário 

Este item trabalha com o descritor “D02: Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições 

que contribuem para a continuidade de um texto” e avalia se o estudante sabe a quem o pronome em destaque se refere no 

texto. Aquele que respondeu a alternativa “A. Daniel.”, como gabarito, entendeu, por meio da leitura, quem era o referente do 

pronome no texto, demonstrando conhecimento de coesão referencial. Para chegar à resposta, foi necessário retomar a leitura 

do fragmento no texto “(...) Davi tinha um irmão que o amava muito, chamado Daniel, que o seguia escondido por onde quer 

que ele fosse. E quando ele viu tudo aquilo acontecendo...”, verificando que o pronome se refere a Daniel, o irmão de Davi e 

que uma das funções de uso dos pronomes é substituir e retomar nomes para evitar repetições e dar continuidade ao 

desenvolvimento das ideias no texto. 
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Atividade 3 

No trecho “Elas entram em contato com muitas coisas...”, a palavra Elas refere-se a: 

A.   Águas 

B.   Bocas 

C.   Mãos 

D.   Refeições 

Comentário 

 

Nessa questão, a alternativa correta é a C. Verifica-se o D2: "Reconhecer relações entre partes de um texto, identificando os 

recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade (substituições e repetições)." No caso, verifica-se se houve a 

leitura da substituição do substantivo "mãos" por um pronome que o substitui, "elas". 

Revista CHC 176:: Janeiro/ Fevereiro de 2007      Adriana Bonomo e José marcos Cunha 
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Encaminhamentos metodológicos para: 

 

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

Conteúdo – Coerência e coesão no processamento do texto. 

Habilidades – habilidade do aluno em reconhecer o motivo pelos quais os fatos são apresentados no texto, ou seja, as 

relações expressas entre os elementos que se organizam, de forma que um é resultado do outro. 

 

Professor, a tessitura textual é composta por diversos elementos que estabelecem relações de sentido entre si e buscam 

permitir que o leitor entenda aquilo que, de fato, o autor escreveu. Essas relações se manifestam das mais variadas formas, dentre 

elas, destaca-se a de causa/consequência, em que partes do texto são resultados (consequências) de outras (causas). 
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Nesta dinâmica, você desenvolverá as seguintes etapas com seus alunos: 
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Recursos necessários para esta dinâmica: Texto gerador. Dicionários, disponíveis na biblioteca escolar.  

 

Professor, o objetivo principal desta dinâmica é estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos 

do texto. Para desenvolver essa habilidade, na Etapa 1, apresentamos um artigo de divulgação científica e propomos uma 

discussão ligada a gênero e conteúdo que preparará os alunos para as atividades sugeridas na Etapa seguinte. Na Etapa 

2, são propostas duas tarefas  que permitirão o estudo das relações de causa e consequência presentes no artigo e, na 

Etapa 3, os alunos farão a verificação do que conseguiram aprender com esta Dinâmica através de duas questões 

objetivas, que seguem o modelo de avaliações diagnósticas.  

 

Etapa 1 - Leitura e discussão do texto – Leitura mediada pelo professor  

 

O texto a seguir corresponde a um artigo de divulgação científica escrito por Marcelo Gleiser, importante astrofísico e 

professor universitário nos EUA. Leia-o com atenção a fim de saber um pouco dos efeitos do aquecimento global em nosso planeta. 

 

Aquecimento global  

 

Embora o clima tenha apresentado mudanças ao longo da história da Terra, em todas as escalas de tempo, percebe-se 

que a mudança atual apresenta alguns aspectos distintos. Por exemplo, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera 

observada em 2005 excedeu, e muito, a variação natural dos últimos 650 mil anos, atingindo o valor recorde de 379 partes por milhão 

em volume (ppmv) - isto é, um aumento de quase 100 ppmv desde a era pré-industrial.  
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Outro aspecto distinto da mudança atual do clima é a sua origem: ao passo que as mudanças do clima no passado 

decorreram de fenômenos naturais, a maior parte da atual mudança do clima, particularmente nos últimos 50 anos, é 

atribuída às atividades humanas.  

A principal evidência dessa mudança atual do clima é o aquecimento global, que foi detectado no aumento da 

temperatura média global do ar e dos oceanos, no derretimento generalizado da neve e do gelo, e na elevação do nível do 

mar, não podendo mais ser negada.  

Atualmente, as temperaturas médias globais de superfície são as maiores dos últimos cinco séculos, pelo menos. 

A temperatura média global da superfície aumentou cerca de 0,74ºC, nos últimos cem anos. Caso não se atue neste 

aquecimento de forma significativa, espera-se observar, ainda neste século, um clima bastante incomum, podendo 

apresentar, por exemplo, um acréscimo médio da temperatura global de 2ºC a 5,8°C, segundo o 4° Relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), de 2007.  

Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/ciencia-da-mudanca-do-clima/efeito-estufa-e-aquecimento-global>. Fragmento. Acesso em: 26 out. 

2013.  

 

Orientações: 

● Prepare a turma para a dinâmica, dizendo que vão ler um artigo de divulgação científica que trata do aquecimento global.   

● Explique que o texto parte do micro para o macro, ou seja, parte de uma consequência particular, que atinge as borboletas 

monarcas, para apresentar consequências mais gerais de modo a conscientizar o leitor da importância do assunto tratado.  

● Inicie a leitura do texto ou, se preferir, solicite voluntários que possam ajudá-lo a realizá-la. 

 

26

http://www.mma.gov.br/clima/ciencia-da-mudanca-do-clima/efeito-estufa-e-aquecimento-global


  

   

● Após a leitura, peça que os alunos utilizem o dicionário e procurem o significado das palavras em negrito, que 

provavelmente são desconhecidas por eles. Essa tarefa é importante, pois o desconhecimento de certos significados 

pode atrapalhar o entendimento global do texto. Alguns significados mais complexos já foram dados aos alunos.   

● Feito isso, peça que releiam novamente o texto e digam o que entenderam dele. Se ainda restarem dúvidas de 

vocabulário, tire-as e comece a discussão do texto partindo do gênero a que ele pertence até chegar a seu conteúdo. 

Se julgar necessário, coloque no quadro as principais características de um artigo científico: trata de algo com base 

em estudos mais aprofundados, frutos de pesquisas e experimentos; contribui para o avanço da ciência de uma forma 

geral e, consequentemente, para o bem da população;  faz uso do padrão formal da linguagem, haja vista que o intuito 

é repassar conhecimentos;  não apresenta traços de pessoalidade, tal como o uso de primeira pessoa (eu). 

 

Orientações didático-pedagógicas 
 

Professor, o objetivo desta etapa é realizar o estudo do texto, iniciando-o pela análise do gênero a que ele pertence até 

alcançar a discussão de seu conteúdo. Por se tratar de um artigo de divulgação científica, observamos a presença de termos 

técnicos (ou de uso não corrente pelos alunos), cujo desconhecimento poderia atrapalhar o entendimento global do assunto em 

questão.  

Por essa razão, propomos a tarefa simples de pesquisar o sentido de tais termos no dicionário. A seção “vocabulário” 

esclarece apenas alguns dos vocábulos destacados no texto, para que o aluno possa desenvolver sua habilidade relativa ao uso 

do dicionário. As lacunas encontradas na referida seção deverão ser preenchidas durante a discussão com a turma inteira. Procure 

auxiliar os alunos durante essa atividade. 

27



  

 

Etapa 2 - Análise do texto e sistematização do conteúdo – Estudo das causas e consequências do aquecimento 

global  

 

● Divida a turma em grupos de 05 (cinco) alunos e explique a primeira atividade, que corresponde a uma versão adaptada 

do conhecido jogo “Verdade ou consequência”. Diga que os alunos jogarão com seus grupos e explique detalhadamente 

as regras do jogo. Sugira que os grupos tirem a sorte no “Zerinho ou um” para decidir quem será o primeiro a jogar. Os 

alunos levarão, em média, 15 minutos para terminar o jogo. 

 

● Quando todos terminarem, peça que eles exponham para a turma as respostas do quadro. Se houver algum erro, 

corrija-o de modo a sanar as dúvidas. Controle o tempo. Esse momento deve durar uns oito minutos para que os grupos 

tenham ainda tempo de fazer outra atividade.  

● Reserve os cinco minutos finais para os alunos realizarem a atividade 2, que é importante para os estudantes 

perceberem que uma consequência pode conduzir a outra.  Depois, corrija a atividade 2 no quadro com auxílio da 

turma.   

● Ao final, mostre à turma que a causa que coloca em risco a vida de milhares de borboletas migratórias encontra-se de 

forma explícita no texto. 
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Orientações didático-pedagógicas 

Professor, o objetivo desta etapa é fazer com que os alunos percebam que toda causa implica uma consequência 

e vice-versa. Para isso, propomos atividades mais lúdicas que permitam aos alunos estudarem as causas e consequências 

do efeito estufa apresentadas pelo texto em estudo. Ao final das atividades, a turma deve perceber que a utilização da 

relação causa e consequência foi uma importante estratégia textual que permitiu o encadeamento lógico-discursivo das 

principais ideias presentes no artigo de divulgação científica. A fim de melhor orientar seu trabalho, apresentamos as 

sugestões de respostas: 
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Proposta 1  

Jogo: causa ou consequência?  

Que tal jogar uma versão diferente de “Verdade ou consequência”? A ideia é bem simples: os jogadores devem 

pegar um lápis (ou qualquer outro objeto cujas extremidades sejam diferentes) e escolher quem será o primeiro a jogar. O 

primeiro deverá girar o lápis e perguntar ao jogador indicado: causa ou consequência? Se o jogador responde "causa", 

então este terá de responder a consequência a uma causa indicada pelo primeiro. O jogador pode escolher “consequência” 

e, nesse caso, terá de indicar a causa.  

As causas e as consequências devem ser retiradas dos trechos a seguir. Ao final do jogo, os jogadores devem 

completar o quadro de acordo com o que foi respondido em todas as rodadas. O jogo termina quando todas as causas e 

consequências tiverem sido dadas.  
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Proposta 2  

 

O esquema a seguir ajuda-nos a entender como a elevada emissão de gases pode causar a morte de uma espécie. 

Complete-o com as informações presentes no quadro: 

 

Sistematização 
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Relação de causa e consequência 

 

Muitas vezes, as relações de causa e consequência estão presentes em um texto sem que haja a indicação clara 

dessas relações e, nesses casos, a tarefa de identificá-las torna-se mais árdua. Quando se observa o emprego de 

conectivos como “já que”, “como”, “porque” mais facilmente percebemos que algo ocasionou alguma outra coisa. Mas nem 

sempre é isso o que acontece. Por isso, para identificar as relações de causa e efeito é importante atentar para outros 

aspectos do texto. Saiba que essas relações podem ser promovidas por :  

● Conjunções subordinativas causais (que apresentam valor semântico de causa): “Como vem aumentando a emissão de CO2, 

a temperatura do planeta Terra está gradativamente subindo.”   

● Conjunções subordinativas consecutivas (que apresentam valor semântico de consequência): “A emissão de gases na 

atmosfera foi tão grande que já é impossível acabar com o efeito estufa.”  

● Verbos na área semântica de causa e efeito: “O bater das asas de uma borboleta na África pode causar chuvas no Paraguai.”  

● Palavras pertencentes à área semântica de causa e efeito: “O governo discutiu medidas para minimizar os efeitos do 

aquecimento global no planeta. A origem da discussão foi a divulgação do IPCC.”   

● Algumas preposições e conjunções: “Na década de 90, houve um descontrole na emissão de gases na atmosfera por falta de 

leis mais rígidas.”   

● Orações causais ou consecutivas reduzidas: “Emitindo gases descontroladamente, o homem cria um ambiente hostil a si 

mesmo.” 
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Atividade 1 
 

A raposa e as uvas 
 

Uma raposa passou por baixo de uma parreira carregada de lindas uvas. Ficou logo com muita vontade de apanhar as 

uvas para comer. 

Deu muitos saltos, tentou subir na parreira, mas não conseguiu. 

Depois de muito tentar foi-se embora, dizendo: 

— Eu nem estou ligando para as uvas. Elas estão verdes mesmo... 

ROCHA, Ruth. Fábula de Esopo. São Paulo, FTD, 1992. 

O motivo por que a raposa não conseguiu apanhar as uvas foi que: 

A. As uvas ainda estavam verdes. 

B. A parreira era muito alta. 

C. A raposa não quis subir na parreira. 

D. As uvas eram poucas. 

 

Comentário 

Nessa questão, a alternativa correta é a B. Observa-se aqui o D8: "Estabelecer relação causa/consequência entre partes e 

elementos do texto", ou seja, para se verificar o porquê de uma informação do texto, é preciso a análise de outras anteriores 

que causaram a que está sendo verificada pelo enunciado da questão. O que provocou a escolha da raposa em desistir de 

apanhar as uvas foi a dificuldade que encontrou, pois a parreira era muito alta.  
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Atividade 2 

 

Leia e, após, responda a questão. 

 

A raposa já estava cansada e com fome. Não conseguia comer as uvas da parreira, por isso foi atrás do queijo da Dona 

Corvo. 

 

Identifique a ação. Ela tem como consequência 

A. “Não ter conseguido comer nada o dia inteiro”. 

B. “Não ter conseguido comer as uvas da parreira”. 

C. “A fome e o cansaço da raposa”. 

D. “A ida da raposa atrás do queijo de Dona Corvo”. 

 

Comentário 

Nessa questão, a alternativa correta é a D. Observa-se aqui o D8: "Estabelecer relação causa/consequência entre partes e 

elementos do texto", ou seja, para se verificar o porquê de uma informação do texto, é preciso a análise de outras anteriores que 

causaram a que está sendo verificada pelo enunciado da questão. O que provocou a escolha da raposa em ir atrás do queijo da 

Dona Corvo foi pelo fato de não conseguir comer as uvas da parreira.  
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Atividade 3 

Observe essa imagem. 

Para que Calvin abriu o guarda-chuvas? 

A. Para tomar banho. 

B. Para não se molhar. 

C. Para brincar na chuva. 

D. Para se proteger da chuva. 

 

Comentário 

Nessa questão, a alternativa correta é a C. Observa-se aqui o D8: "Estabelecer relação causa/consequência entre partes e 

elementos do texto", ou seja, para se verificar o porquê de uma informação do texto, é preciso a análise de outras anteriores 

que causaram a que está sendo verificada pelo enunciado da questão. O que provocou a escolha de Calvin para brincar na 

chuva, em cima do guarda-chuva cheio de água, é porque ele já estava molhado e decidiu, então, se divertir. 
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Encaminhamentos metodológicos para: 

 

Descritor - D4 – Inferir informação implícita no texto.  

Conteúdo – Procedimentos de leitura. 

Habilidades – Esse descritor descreve a habilidade de inferir uma informação com base em ideias pressupostas ou 

subentendidas no texto. 

 

Professor, nesta dinâmica você irá desenvolver as seguintes etapas com seus alunos: 
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Etapa 1  

Apresentação da dinâmica, leitura e discussão dos textos Identificação do tema e das informações implícitas em 

cada texto.  

Apresentação 

Ler é uma atividade que envolve não apenas a mera decifração do que está impresso. É bem mais que isso: 

segundo Chiappini, ler “é questionar e buscar respostas na página impressa para nossos questionamentos, buscar 

satisfação à nossa curiosidade”. Por isso, é importante que nossos alunos aprendam a ler de modo crítico, para que possam 

perceber o que está nas entrelinhas. Para tanto, é preciso ativar suas visões de mundo, isto é, considerar suas bagagens 

culturais para fazer emergir as informações acumuladas ao longo de suas experiências de vida.  

Nesta dinâmica, atentaremos para as informações implícitas do texto, isto é, para aquelas que estão nas entrelinhas 

necessitando de uma leitura mais reflexiva e atenta, em que os leitores mobilizem seus conhecimentos para dar coerência 

às possibilidades do texto, tornando-se, desse modo, leitores críticos, sujeitos e não objetos desse processo. 

 

Condução da atividade 

 

● Antes de começar, divida a turma em grupos de 4 (quatro) alunos. 

● Explique que eles deverão ler e discutir os trechos de textos componentes desta dinâmica para, em seguida, fazer uma 

análise das informações explícitas e implícitas contidas neles. Oriente-os a escolherem um relator para expor para a 

turma o que registraram da análise e discussão sobre os textos.  
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● Solicite que eles façam a leitura dos trechos em grupo da maneira mais silenciosa possível e, da mesma forma, 

realizem a discussão e a análise, resolvendo as questões previstas na atividade. Cada membro do grupo deve registrar 

por escrito as respostas.  

● Deixe claro que você está à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida que surgir quanto ao vocabulário. 

● Disponibilize um dicionário, se isso for possível. 

 

Orientações didático-pedagógicas 
 

Professor, você vai encontrar a seguir uma antologia com fragmentos de textos de natureza e intencionalidade diversas. É 

importante chamar a atenção dos alunos para a diferença de gênero existente entre o primeiro texto, que é um meme, uma espécie 

de charge postada em uma rede social na internet, e os outros dois, trechos de romances escritos em fins do século XIX.  

As diferenças vão além do momento de produção e contexto de circulação de tais textos, já que o primeiro utiliza duas 

linguagens - a verbal e a visual - e o texto II e III são narrativas em prosa. Há, também, entre eles diferenças quanto à finalidade, 

visto que o texto I tem objetivo de divertir, criar sentido de humor; enquanto os dois outros fazem uma análise da sociedade de seu 

tempo ao contar uma história envolvendo personagens particulares e situações determinadas.  

A diversidade apontada serve como uma forma de os alunos perceberem que todo e qualquer texto, enquanto mensagem 

organizada para produzir sentido e comunicar, traz informações explícitas, ditas claramente, e também informações implícitas, que 

precisam ser acessadas no repertório pessoal do leitor e/ou devem ser inferidas através de mecanismos de dedução, utilizando-se, 

  para isso, as pistas que o próprio texto apresenta. É preciso ficar claro para os alunos que a competência na leitura envolve esse 

processo de interação com o leitor, no qual ele é um elemento ativo. 
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Assim, é de suma importância que o universo referencial do texto faça parte do repertório – do conhecimento de 

mundo – daquele que se propõe a ler. Quanto mais estreito, quanto menor for o conhecimento de mundo, menos profícua 

será a leitura. Da mesma forma, encontrar e decifrar as pistas inscritas num texto depende de conhecimento prévio do 

código e familiaridade com o dos textos, o professor deve lembrar aos alunos que o modo de organização dos textos II e III 

é diferente do texto I. Nesse momento, um breve comentário sobre as características da linguagem literária e sobre o 

contexto em que essas obras foram produzidas será interessante.registro. Caso contrário, não há possibilidades de 

elaboração de sentido e, portanto, não há leitura. Por esse motivo, durante a leitura  dos textos, o professor deve lembrar 

aos alunos que o modo de organização dos textos II e III é diferente do texto I. Nesse momento, um breve comentário sobre

as características da linguagem literária e sobre o contexto em que essas obras foram produzidas será interessante. Caso os alunos 

já tenham estudado as produções literárias do século XIX, o comentário servirá de revisão; caso contrário, deve servir para introduzir 

o assunto.  

Importante lembrar que o ensino de Literatura não está atrelado à cronologia rígida dos estilos de época. Os professores 

não devem julgar impossível o trabalho com um texto Realista, por exemplo, pelo fato de não ter sido trabalhado o estilo anterior, o 

Romantismo. É perfeitamente possível e até desejável que o texto literário seja o porta-voz do contexto em que foi produzido e não  

o contrário. Seria interessante, também, professor, aproveitar a leitura dos fragmentos dos textos I e II para sugerir a leitura dessas 

obras àqueles que ainda não as leram. 

O conceito de entrelinha deverá ser trazido à discussão e, no caso dos textos literários, o conhecimento do contexto inerente 

à produção dos textos é fundamental, cabendo ao professor o comentário sobre esses contextos históricos. Aqui enfatizamos: não 

é imprescindível a diacronia! Ao mesmo tempo, lembre-se de que o objetivo da dinâmica é a realização de inferências, de forma  
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que é necessário certificar-se de que os alunos estejam entendendo o que é informação implícita e informação explícita, 

seja em  que texto for. 

Nesta dinâmica, você vai trabalhar com trechos de três textos produzidos em épocas diferentes. O primeiro é um 

texto contemporâneo, postado no Facebook, e não temos conhecimento de quem é o autor dele, o que acontece com 

frequência nesse meio de comunicação. Os dois textos seguintes são de autores muito importantes da nossa literatura e 

foram produzidos no século XIX. O segundo texto é um trecho de um romance de Machado de Assis, que analisa as 

relações sociais no século XIX, e o último  descreve a figura de uma escrava, personagem do romance naturalista O 

Cortiço, de Aluísio Azevedo. Nos três textos, você deve ficar atento não só às informações apresentadas claramente, mas, 

também, às informações que parecem “escondidas” e que só um leitor atento pode perceber.  

Leia, juntamente com seus colegas de grupo, os textos a seguir e responda no caderno as questões propostas. 

Depois, decida, em equipe, quem fará a exposição oral da discussão do grupo para a turma. Fique atento às orientações 

do seu professor! 

 

 

 

 

 

 

Texto I: 
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Texto II: 

(...)  

Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis; nada menos. Meu pai, logo que teve aragem dos 

onze contos, sobressaltou-se deveras; achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. — Desta vez, disse ele, 

vais para a  Europa; vais cursar uma Universidade, provavelmente Coimbra; quero-te para homem sério e não para arruador 

e gatuno. E como eu fizesse um gesto de espanto: — Gatuno, sim senhor; não é outra coisa um filho que me faz isto... 

Sacou da algibeira os meus títulos de dívida, já  resgatados por ele, e sacudiu- -mos na cara. — Vês, peralta? É assim que 

um moço deve zelar o nome dos seus? Pensas que eu e meus avós ganhamos o dinheiro em casas de jogo ou a vadiar 

pelas ruas? Pelintra! Desta vez ou tomas juízo, ou ficas sem coisa nenhuma.  

(...)  

ASSIS, Machado de. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Disponível em: 

<http://pt.wikisource.org/wiki/Mem%C3%B3rias_P%C3%B3stumas_de_Br%C3%A1s_Cubas/XVI>. Acesso em: 28 abr. 2021. 

Texto III: 

 (...) 

 Bertoleza também trabalhava forte; a sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu, e à noite 

peixe frito e iscas de fígado; pagava (...) a seu dono vinte mil-réis por mês, e, apesar disso, tinha de parte quase que o necessário 

para a alforria. Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua, puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na 

rua, ao lado da carroça, estrompado como uma besta. 

 (...) 

AZEVEDO, Aluísio. O Cortiço. Disponível em: <http://portal.virtual.ufpb.br/wordpress/wpcontent/uploads/2009/05/vest2008_pv_ingles.pdf>. Acesso em: 

28 abr. 2021. 
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. 

 

Você deve ter percebido que o entendimento dos textos depende da leitura não só daquelas palavras e imagens que estão 

registradas no papel, mas também da identificação do conteúdo das entrelinhas – aquele conteúdo que serve de base ao que está 

escrito ou que pode ser deduzido das informações presentes claramente.  

Lembre-se de que os textos possuem linha (o que está registrado e você pode ver) e entrelinha (o que não está registrado, mas 

faz parte do conteúdo que compõe os sentidos do texto).  

 

Vamos ver se você consegue identificar os conteúdos dos textos que leu?  

Com a ajuda de seus colegas de grupo, faça o seguinte:  
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1. Registre, primeiramente, as informações explícitas, ou seja, as que aparecem claramente na imagem do texto I e que são 

mencionadas pelo narrador nos textos II e III. Registre também as informações implícitas, isto é, aquelas que você 

consegue perceber em cada um dos textos, embora não tenham sido apresentadas de maneira clara. Observe o trecho 

dos textos indicado em cada item no quadro abaixo e responda no espaço em branco. 
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Orientações didático-pedagógicas 

Professor, o quadro a seguir é um breve guia sobre os conteúdos principais tratados nesta dinâmica e tem por 

objetivo auxiliá-lo na hora da exposição e sistematização dos conceitos para os alunos. Nele, constam alguns exemplos 

que podem ser explicitados por você oralmente ou registrados no quadro, caso haja tempo e se você considerar 

necessário.  

Procure observar a reação da turma, verificando se a maior parte já compreende os conceitos ou não. A partir da 

sua realidade, então, escolha a forma mais adequada de apresentar o conteúdo.  

 

Pressupostos e subentendidos  

Um texto pode conter informações explicitamente enunciadas e outras que não estão ditas claramente, isto é, estão 

implícitas. Para realizar uma leitura eficiente, o leitor deve captar tanto os dados explícitos quanto os implícitos.  

Há dois tipos de informações implícitas: pressupostos e subentendidos.  

● Pressupostos: podemos perceber os pressupostos de um texto com o auxílio de marcadores linguísticos que aparecem para 

sinalizar uma ideia que não ficou explicitada. Algumas marcas linguísticas dos pressupostos:  

1. Adjetivos e palavras similares. Por exemplo: Minha filha mais velha é organizada. (Implícito: Tenho mais de uma filha).  

2. Verbos que indicam mudança ou permanência de estado. Por exemplo: Renato continua doente. (Implícito: Renato já estava 

doente antes de a frase ser enunciada).  
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3. Verbos que indicam um ponto de vista sobre um fato. Por exemplo: Os alunos imaginam que não precisam se 

preparar para a avaliação. (Implícito: Eles precisam se preparar).  

4. Advérbios. Por exemplo: O garoto ainda não chegou. (Implícito: Ele ainda chegará).  

5. Conjunções. Por exemplo: Fui à escola, mas me diverti muito. (Implícito: Na escola não me divirto).  

6. Orações adjetivas. Por exemplo: Os estudantes que se esforçam alcançam o sucesso. (Implícito: Nem todos os 

  estudantes alcançam sucesso.). 

● Subentendidos: são ideias insinuadas em um texto que não podem ser percebidas através de alguma marca 

linguística, necessitando do contexto para sua compreensão. Por exemplo: Se alguém entra em uma sala muito fria, pois 

o ar refrigerado está muito forte, e diz “Que frio terrível!”, é possível entender nas entrelinhas que essa pessoa está 

fazendo, com essa frase, um pedido para diminuir o frio do aparelho do ar refrigerado. Obviamente, o entendimento 

dependerá, como já foi dito, da situação contextual, podendo a mesma frase, em outro contexto, significar outra coisa. 

FIORIN & SAVIOLI. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2001. p. 305-314. 

Partindo de suas observações, do que foi discutido com os colegas e com o professor, reflita e organize seu pensamento, 

procurando resumir com suas palavras:  

● O que é uma informação implícita? 

● Qual a diferença entre pressuposto e subentendido?  
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● Registre no espaço abaixo os elementos fundamentais de cada conceito trabalhado. 
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Atividade 1 

Leia atentamente a tirinha do Garfield e, após, responda a questão. 

 

O humor da tirinha está no fato da aranha agradecer por ter sido esmagada por Garfield – isso indica que ela: 

A. Desejava ser esmagada por um jornal. 

B. Ficaria livre de seus filhos adolescentes. 

C. Queria morrer naquele exato momento. 

D. Precisava de mais tempo com os filhos adolescentes.

 

Comentário 

Nesta questão, tem-se como correta a alternativa B. Verifica-se o D04: "Inferir informação implícita no texto". Assim, pela 

observação de várias informações da narrativa, exige-se a análise de uma circunstância diretamente relacionada a essas 

informações. No caso, a tirinha mostra um certo alívio por ter sido esmagada, pois ela ficaria livre dos seus filhos adolescentes.  

Fonte: DAVIS, Jim. Garfield. Disponível em: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.aranha.html. 
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Atividade 2 

Leia o texto e, após, responda a questão. 

A galinha dos ovos de ouro 

Uma pessoa tinha uma galinha que punha ovos de ouro. Crendo que ela tinha dentro do ventre um monte de ouro, 

matou-a e viu que ela era igual às outras galinhas. Na esperança de encontrar toda a riqueza de uma só vez, ficou privada 

até de um pequeno ganho. 

Esopo. Fábulas completas. Trad. Neide Smolka. São Paulo: Moderna, 1998. 

 

Essa história ensina que: 

A. A esperança dá riqueza às pessoas. 

B. As galinhas colocam ovos de ouro. 

C. Devagar se vai longe. 

D. Quem tudo quer tudo perde. 

 

Comentário 

Nesta questão, tem-se como correta a alternativa D. Verifica-se o D4: "Inferir informação implícita no texto". Assim, pela 

observação de várias informações da narrativa, exige-se a análise de uma circunstância diretamente relacionada a essas 

informações. No caso, o texto mostra que a pessoa matou a galinha, pois tinha a esperança de encontrar dentro dela muitos 

ovos de ouro, já que a ave havia botado essa “riqueza” algumas vezes. No entanto, depois de morta, descobriu que ela era 

igual a qualquer outra galinha. Então, aquele ganho que acontecia gradualmente passou a não existir mais.  
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Atividade 3 

O que o gato pretende fazer com a vara de pescar? 

A. Brincar com o homem. 

B. Dar um susto no homem. 

C. Chamar seu dono para brincar. 

D. Pegar o peixe do prato.  

 

Comentário 

Nesta questão, tem-se como correta a alternativa D. Verifica-se o D4: "Inferir informação implícita no texto". Assim, pela 

observação de várias informações da narrativa, exige-se a análise de uma circunstância diretamente relacionada a essas 

informações. No caso, a tirinha mostra que Garfield, por se tratar de um peixe no prato do seu dono e visto que gatos gostam de 

peixes, pega uma vara de pescar para apanhá-lo. 
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Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor - D6 – Identificar o tema de um texto. 

Conteúdo – Procedimentos de Leitura. 

Habilidades – Reconhecer  e identificar o assunto principal do texto, relacionando as diferentes informações que 

constroem o sentido global do mesmo. 

 
 

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

e com todos os colegas. 

Informe que durante duas aulas eles vão aprimorar a habilidade do descritor 06 - identificar o tema de um texto, e que, para 

isso, é importante o conhecimento dos diferentes textos que circulam na sociedade. 

 

Encaminhamento 1 

Professor, realize uma explanação sobre os gêneros textuais. Informe aos estudantes que para estabelecer comunicação 

há na sociedade diferentes tipos de textos que podem ser usados e que cada texto pode apresentar um tema específico. Num 

texto de uma propaganda, por exemplo, encontramos divulgação de um produto de beleza, eletrodoméstico, perfumes, uma marca 

específica; já em um texto de artigo de opinião, encontramos um tema polêmico, geralmente de algo que verificamos em grande
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destaque na sociedade. Por isso, deve-se destacar a importância do estudo dos gêneros textuais e qual possível finalidade 

de um gênero específico, pois isso reflete na escolha de um tema presente em um tipo de texto e não em outro. Após esse 

momento, informe aos estudantes que eles receberão um texto e que, em dupla, deverão fazer a leitura. 

Depois da leitura em dupla, sugerimos a você que convide a turma a fazer a leitura coletiva do texto. Em seguida, 

pontue os tópicos principais apresentados no texto lido e questione os estudantes sobre qual tema central podemos verificar 

no texto em questão. Ouça as respostas dos estudantes que poderão ser apresentadas por dupla. Através das respostas 

que forem apresentadas, tire as dúvidas surgidas e esclareça sobre o tema central do texto: Cachorros, será que eles 

identificam emoções? Inteligência canina. 

Atividade 1  

 
Leia o texto e, após, responda a questão 

Inteligência canina 

 

Nas últimas décadas, diversas pesquisas têm sido feitas para compreender o comportamento dos cães e a relação deles 

com os humanos. Pesquisas anteriores haviam registrado que cachorros podem perceber diferenças em nosso rosto, conseguindo 

discriminar uma face feliz, uma brava e uma explosão neutra. Eles parecem olhar para nosso rosto de forma diferente, se estamos 

sorridentes ou demonstrando raiva, por exemplo. Como consequência, reagem de formas diferentes se nos aproximamos deles de 

forma direta e tranquila ou se mostramos sinais de ameaça na nossa forma de andar. 

ALBUQUERQUE, Natalia; de Souza.Inteligencia canina.In: Ciência Hoje das Criasças.2016 Disponível em: 

<https://cienciahoje.periodicos.capes.gov.br/storage/acervo/chc/chc_279.pdf#page4>. Acesso em:14.abr.2021.  
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Para ajudar na discussão e interpretação do texto, sugerimos os seguintes questionamentos aos estudantes: 

● O que vocês acharam do texto? (Peça para eles discutirem com suas duplas). 

● Quais informações chamaram mais a sua atenção? 

● Tem alguma informação no texto que vocês discordam? Qual(is)? 

● Qual o tema abordado no texto? 

Retome o que foi trabalhado na aula anterior, frisando a importância de interpretar um texto adequadamente e da 

habilidade de conseguir verificar o tema nos textos de diferentes gêneros textuais. O texto pode ser distribuído para os alunos em 

folhas presencialmente, via e-mail ou através da plataforma utilizada pela escola.  

Professor, elabore duas perguntas que foquem nos dois temas dos textos trabalhados a seguir e informe aos estudantes 

que eles receberão 2 questões a mais, além das que responderão nas atividades. Informe que eles deverão respondê-las 

individualmente. 

 

Professor, Logo após esse momento, faça as considerações gerais. Informe aos estudantes que um texto, mesmo 

apresentando várias informações, contém um tema específico e essas informações estão relacionadas entre si 

contribuindo para a interpretação global do texto. 
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Atividade 2 

 

Leia o texto e, após, responda a questão 

 

Olhares para o infinito 

 

Observar estrelas no céu noturno, em lugar distante da poluição luminosa, é uma oportunidade única. Esses pontos 

brilhantes, com diferentes cores e tamanhos, há muito tempo despertam nossa curiosidade, fazendo com que levemos para o 

firmamento nossos mitos e lendas. A aparente eternidade das estrelas nos passa a sensação de que o divino e o mágico estão 

no céu. 

Além de admirá-las, passamos a compreendê-las. Em particular, nos últimos 100 anos, graças aos avanços tecnológicos, 

podemos observar as estrelas além da luz visível, descobrindo os detalhes que envolvem seu nascimento, sua evolução e sua 

morte. 

As estrelas são muito mais do que pontos brilhantes no céu. São objetos com grande massa em alta temperatura, e a 

matéria que as constitui está no estado de plasma, no qual se encontra altamente ionizada (eletricamente carregada). 

Devido ao balanço entre a força gravitacional, que tende a fazer a estrela contrair, e a pressão gerada pela alta 

temperatura, que tende a fazê-la expandir, a estrela permanece em equilíbrio na maior parte da sua existência.[...] 

OLIVEIRA, Adison de.Olhares para o infinito. In: Ciência Hoje. 2018. Disponível em: <https://cienciahoje.org.br/artigo/olhares-para-o-infinito/>. Acesso em: 

14. abr. 2021. Fragmento. 
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Qual é o assunto desse texto? 

A. A evolução tecnológica. 

B. A poluição luminosa. 

C. As lendas sobre o céu. 

D. As particularidades das estrelas. 

 

Comentário 

Este item avalia a habilidade de reconhecer o assunto central de um texto. O comando solicita que o aluno escolha, entre 

as opções de resposta, a que apresenta o assunto do texto. O aluno que leu atentamente, seguindo as pistas textuais, que 

já se apresentam no primeiro parágrafo, na primeira frase do texto “Observar estrelas no céu noturno”, optou pela letra D. 

 

Atividade 3 

Leia o texto e, após, responda a questão. 

Os  __ns__t__S Mais Curiosos do Mundo                                    
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De cada 4 bichos que os cientistas conhecem, 3 são insetos. Existem tantos insetos no mundo que o entomologista 

(cientista que estuda esses animais) Richard Jones listou os 150 mais esquisitos. Ele colocou todos no livro “Extreme Insects” 

(Insetos Radicais). 

Um dos mais estranhos é o Escaravelho Sagrado. Ele faz uma bola de cocô bem grande e, ali dentro, coloca seus 

ovos. Outro bem curioso é uma lagarta de mariposa que mais parece uma lagosta. Ela foi considerada o inseto mais feio do 

mundo! 

Entre os besouros, o mais pescoçudo é o Besouro-girafa. Outra espécie é considerada o bicho mais branco da 

natureza: o Besouro-fantasma, que é mais claro do que o leite! 

MOLINERO, Bruno. Os insetos mais curiosos do mundo In: Folha de São Paulo. 2010.Disponível em: 

<https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=18462&anchor=5817548&origem=busca&originURL=&pd=89071bdff4099b8ee3bbfc7a167deaf6> 

Acesso em: 15. abr. 2021. 

Qual é o assunto desse texto? 

A. Sobre a cor dos animais e do leite. 

B. O besouro parecido com a lagosta. 

C. A importância dos animais. 

D. Sobre insetos diferentes que existem. 

 

Comentário 

Este item avalia a habilidade de reconhecer o assunto central de um texto. O comando solicita que o aluno escolha, entre as opções 

de resposta, a que apresenta o tema do texto. O aluno que leu atentamente, seguindo as pistas textuais, inclusive o título, optou 

pela letra D. 
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Encaminhamentos metodológicos para: 

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

Conteúdo – Coerência e Coesão no Processamento do Texto 

Habilidades – Identificar a linha de coerência e coesão  nos diversos tipos de texto, e compreender o texto  como um 

conjunto harmonioso em que há laços, interligações, relações entre suas partes. 

 

Encaminhamento 1 

Entregue uma cópia do texto “Os príncipes” para cada estudante ou, se preferir, poderá fazer a distribuição em duplas. Peça a 

um estudante que leia o texto em voz alta. Após a leitura do texto, faça alguns questionamentos sobre o conto, aos quais os estudantes 

responderão oralmente. 

 

 

 

 

 

Professor, faça novamente a leitura do texto para os estudantes. Sabemos que o modo como a leitura de um texto é conduzido 

pode fazer toda a diferença para que os objetivos sejam atingidos. Ao longo da leitura, oriente os estudantes sobre as 

características do texto narrativo, seus elementos, personagem, narrador, tempo, espaço e que eles foquem no conflito gerador 

do enredo.  
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Atividade 1  

Leia o texto e, após, responda a questão. 

                                                                  

Os príncipes 

 

Era uma vez uma princesa que foi presa numa caverna por uma bruxa que colocou para vigiar um dragão feroz. 

O rei e a rainha, com saudades de sua filhinha, lançaram um desafio: quem conseguisse libertar a princesa casaria com 

ela e ganharia a metade do reino.  

[...] Havia um príncipe jovem e corajoso chamado Davi, que tinha um cavalo branco e uma espada grande. Como era 

muito ousado, resolveu enfrentar o dragão e foi até a caverna. Chegando lá, entrou em batalha com o bicho e conseguiu cortar-

lhe a cabeça. [...] Davi correu até a princesa e a libertou. O que eles não perceberam é que no lugar da cabeça que ele havia 

cortado nasceram duas cabeças, uma que cuspia fogo e outra que cuspia gelo, e nesse momento o dragão congelou o valente 

príncipe e sua princesa… 

Porém, Davi tinha um irmão que o amava muito, chamado Daniel, que o seguia escondido por onde quer que ele fosse. 

E quando ele viu tudo aquilo acontecendo, não se intimidou, tirou sua espada reluzente, lutou com o dragão se esquivando do 

fogo e do gelo, cortou as duas cabeças e libertou seu irmão e a linda donzela. Todos ficaram muito agradecidos e felizes. [...] 

 

Disponível em: <https://www.todopapas.com.pt/contos/principes-e-princesas/os-principes-1396>. Acesso em: 21 fev. 2019. Fragmento. 
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O que fez com que essa história acontecesse? 

A. A princesa ser presa em uma caverna. 

B. Daniel seguir seu irmão Davi. 

C. Daniel cortar as duas cabeças do dragão. 

D. O dragão ter duas cabeças. 

 

Comentário 

Este item trabalha com o descritor “D7: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa” e 

avalia se o estudante sabe qual fragmento indica o fato que permitiu com que essa história acontecesse. Aquele que marcou 

a alternativa “A. A princesa ser presa em uma caverna.”, como gabarito, compreendeu qual foi a problemática que deu 

origem à narrativa. Para chegar à resposta, foi preciso retornar para a leitura do texto e perceber que o desenrolar do enredo 

se dá a partir da situação-problema que foi a princesa ter sido presa numa caverna. Fato observado no primeiro parágrafo, 

na frase: “Era uma vez uma princesa que foi presa numa caverna...”, reconhecendo o elemento que fez o enredo se 

desenvolver. 

 

Encaminhamento 2 

Professor, apresente aos estudantes, por meio de projeção no data show ou fotocópias, o texto para a leitura e análise. Em      

seguida, peça que os estudantes, em dupla, identifiquem no gabarito a resposta correta, considerando os conhecimentos sobre os 

elementos de uma narrativa e o conflito gerador do enredo. Discuta com seus alunos sobre o que é cada um desses elementos da 

narrativa, para que você, professor, consiga perceber se esse descritor foi compreendido. 
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Atividade 2 

 

Leia o texto abaixo e responda: 

 

Magrelinha 

 

Magrela, Magrelinha, este era o seu nome de cadela. [...] O menino viu a Magrela, teve pena do seu ganido, do seu choro 

sentido. Levou a cachorrinha para casa no colo e tanto pediu que a mãe deixasse que ele criasse Magrela. 

Também, um cachorro a mais, um a menos não fazia diferença. Eram muitos cachorros: quatro lindos perdigueiros, cães de 

caça. [...] Os meninos da família adoravam brincar com a Magrela. Mas os donos da casa só tinham olhos para os cachorros de raça. 

[...] Naquele dia, ela estava tomando sol na porta da casa quando Lena, a caçulinha de três anos de idade, apareceu sozinha 

na calçada. Magrela sabia muito bem como a sua amiga Lena era levada e ficou prestando atenção nela. 

De repente, Leninha começou a correr na calçada e já ia atravessar a rua bem na hora em que estava passando um carro em 

alta velocidade. Foi só o tempo de Magrelinha pular, segurar a saia dela com os dentes e dar um puxão para trás. Ela caiu sentada na 

calçada, e a babá, que estava na janela procurando a fujona, viu tudo e quase morreu de susto. 

A história da Magrelinha foi contada [...]. E ela virou cachorra heroína. Conquistou um lugar importante na família. 

ROBATTO, Sonia. Uma história para cada dia: outubro.Coleção Nana nenê. São Paulo: Globo Cochrane, 1993. Fragmento.  
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Como essa história termina? 

A. Leninha aparece sozinha na calçada. 

B. Leninha é puxada para trás por Magrela. 

C. Magrela é levada para a casa de Leninha. 

D. Magrela vira uma cachorra heroína. 

 

Comentário 

Este item trabalha com o descritor “D07: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa” 

e avalia o estudante se ele sabe qual fragmento representa o desfecho da narrativa. Aquele que marcou a alternativa “D. 

Magrela vira uma cachorra heroína.", como gabarito, compreendeu que o enredo finalizou quando a história da cachorra 

Magrelinha é contada e ela vira uma heroína, conquistando um lugar na família, confirmando que aprendeu como acontece 

o desencadeamento das ações no texto. 

 

Atividade 3 

Leia o texto abaixo e responda: 

 

Greg e o passarinho 

Ontem à tarde, Greg foi ao bosque para juntar cogumelos. Depois de ter recolhido alguns, resolveu voltar para que a mãe 

fizesse uma omelete para o jantar. No caminho de retorno, ele achou um passarinho caído do ninho, parecendo ter a pata machucada. 

60



 

Greg o envolveu em sua blusa. Chegando à Sua casa, ele mostrou um passarinho ao papai e à mamãe: "Olhem, ele 

está ferido. Precisamos tratá-lo!”. "Venha"– disse  a mamãe – "Vamos Fazer Uma Caminha Para Ele [...]. Você lhe dará um 

pouco  do miolo de pão ensopado  na água.” Nesta manhã, o passarinho parecia totalmente reavivado. 

Greg o levou até o seu ninho e depois foi para a escola com pena, porque queria ficar com o passarinho em casa, 

talvez, numa gaiola. "Não" – pensou o menino – "Foi melhor assim, pois o bichinho ficaria infeliz demais.” Depois da aula, 

Greg [...] viu o pássaro bem pertinho, sobre um portão. Greg parou, pensando que o animal ia fugir, mas não. O pássaro pulou 

[...] bastante contente. Greg se aproximou [...] e teve uma ideia. Na sua bolsa, sobrara ainda um pouco de seu lanche. Ele 

esmigalhou o pão e estendeu sua mão aberta. 

O passarinho hesitou, virou-se, e então, depressa, bicou uma migalha minúscula antes de sair voando para um galho 
baixo. 

MURAT, D’Annie. 365 histórias para cada dia do ano.Tradução: Martim G.Wollstein. Blumenau: Blu Editora, 2010. p.41. Fragmento. 

O que fez com que essa história acontecesse? 

A.    A mãe de Greg cuidar do passarinho. 

B.    A Mãe de Greg fazer omelete para o jantar.  

C.    Greg achar um passarinho caído do ninho.  

D.    Greg levar cogumelos para o jantar.

 
Comentário  

Este item trabalha com o descritor “D7: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa”. A 

alternativa C é a correta, pois temos o fato que desencadeia os outros acontecimentos da narrativa, ou seja, todas as outras 

situações da narrativa são decorrentes dessa ação do menino ao encontrar um passarinho.  
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Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor - D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 

Conteúdo – Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na compreensão do texto. 

Habilidades – Conhecer textos de diferentes gêneros, analisando estruturas e funcionalidades.  

 

Encaminhamento 1 

Inicie explicando que eles conhecerão textos de gêneros variados e que cada um tem uma finalidade,um objetivo, uma 

função social específica. 

Informe aos estudantes que durante as aulas eles aprenderão observar nessa variedade de textos, como cada um é 

estruturado, suas características, os elementos da comunicação e as funções da linguagem presentes.  

Professor, apresente aos estudantes, por meio de projeção no data show, textos com diferentes finalidades -poema, notícia, 

letra de música, verbete de dicionário, anúncio publicitário (sugestões abaixo).Depois da leitura dos textos, faça alguns 

questionamentos aos estudantes.   

1.  Vocês conhecem esses tipos de texto? 

2.  Qual o gênero de cada um? 

3.  Onde vocês encontram esses tipos de texto? 

4.  Para que servem? 

5.  Vocês já escreveram algum tipo de texto desses apresentados? Qual? Como foi? Deu certo?     
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Atividade 1 

 

Organize os alunos em 5 grupos, indique os textos (sugestão abaixo ou outros que achar pertinente) para cada grupo e 

peça para que eles identifiquem a finalidade de cada um. Professor, se possível, trabalhe as interpretações dos textos 

indicados. 

 

● Poema 

Motivo  

Cecília Meireles 

Eu canto porque o instante existe  

e a minha vida está completa.  

Não sou alegre nem sou triste: 

sou poeta. 

Irmão das coisas fugidias, 

não sinto gozo nem tormento. 

Atravesso noites e dias no vento. 

Se desmorono ou se edifico, 

se permaneço ou me desfaço, 

— não sei, não sei. Não sei se fico  

ou passo. 

63



  

Sei que canto. E a canção é tudo. 

Tem sangue eterno a asa ritmada. 

E um dia sei que estarei mudo: 

— mais nada. 

Disponível em: <https://www.revistabula.com/14680-os-10-melhores-poemas-de-autoras-brasileiras-de-todos-os-tempos/>. Acesso em: 23 mai. 

2019. 

 

• Notícia 

Olimpíadas Rio 2016 

 

Jogos olímpicos e paralímpicos de 2016 

 

Segundo a página oficial do “Rio 2016”, os Jogos Olímpicos vão ocorrer durante 17 dias (05 e 21 de agosto) em quatro regiões 

da Cidade Maravilhosa, que totalizam 32 locais de competição: Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro. As Modalidades Olímpicas 

incluem 42 esportes, onde participarão 10.500 atletas de 206 países. Duas novas modalidades foram inclusas nos jogos Olímpicos 

de 2016: o Golfe e o Rugby. 

Já os Jogos Paraolímpicos, destinados para atletas com necessidades especiais, acontecerão durante 11 dias (7 a 18 de 

setembro) nas mesmas regiões da cidade (Copacabana, Barra, Maracanã e Deodoro), que no total contemplam 20 locais de 

competição. São 23 modalidades esportivas, onde participarão 4.350 atletas de 178 países. A novidade é a inclusão de duas novas 

modalidades: a Canoagem e o Triatlo. 

Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/genero-textual-noticia/>. Acesso em: 15 mai. 2019. 
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● Letra de música 

Estudo Errado 

Gabriel O Pensador 

Atenção pra chamada! Aderbal? 

- Presente! 

- Aninha? 

- Eu! 

- Breno? 

- Aqui! 

- Carol? 

- Presente! 

- Douglas? 

- Alô! 

- Fernandinha? 

- Tô aqui 

- Geraldo? 

- Eu! 

- Itamarzinho? 

- Faltou 

- Juquinha? 

- Eu tô aqui pra quê? 

Será que é pra aprender? 

Ou será que é pra sentar, me acomodar e obedecer? 

Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater 

Sem recreio de saco cheio porque eu não fiz o dever 

A professora já tá de marcação porque sempre me pega 

Disfarçando, espiando, colando toda prova dos colegas 

E ela esfrega na minha cara um zero bem redondo 

E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo 

Eu quero jogar botão, vídeo-game, bola de gude 

Mas meus pais só querem que eu vá pra aula! E estude! 

Então dessa vez eu vou estudar até decorar cumpádi 

Pra me dar bem e minha mãe deixar ficar acordado até mais tarde 

Ou quem sabe aumentar minha mesada 

Pra eu comprar mais revistinha (do Cascão?) 

Não. De mulher pelada 

A diversão é limitada e o meu pai não tem tempo pra nada 

E a entrada no cinema é censurada (vai pra casa pirralhada!) 

A rua é perigosa então eu vejo televisão 

Disponível em: <http://letras.mus.br/gabriel-pensador/66375/>. Acesso em: 22 mai. 2019. 
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• Anúncio publicitário 

Disponível em: <https://www.estudokids.com.br/anuncio-publicitario/>. Acesso em: 03 abr. 2019 

Comentário 

Nesta atividade o objetivo principal é estimular os alunos a reconhecerem, observarem as variedades de textos, como cada 

um é estruturado e suas características. Desta forma, os estudantes iniciarão o processo de construção e, assim, identificarão 

o descritor D9, que em  a finalidade de identificar textos de diferentes gêneros. 

● Verbete de dicionário 
 

STALKEAR, verbo, transitivo direto. ¹ Vigiar/monitorar a vida alheia nas redes sociais; ² investigar virtualmente; ³ forma de 

mostrar interesse em outra pessoa através de curtidas e/ou comentários em publicações antigas. stalkear 
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Encaminhamento 2 

Professor, distribua as atividades e, para visualização, pode utilizar PowerPoint constando algumas anotações que você 

queira deixar mais claras para os seus alunos.  

Atividade 2 

Leia o texto a seguir e, após, responda. 

Disponível em: <http:www.ccs.saude.gov.br/revolta/images/Cartaz-vacinaçãoG.jpg>. Acesso em: 10 mai. 2011. Fragmento. 

Esse texto serve para: 

A. Divulgar uma campanha.  

B. Ensinar sobre uma doença.  

C. Fazer um convite.  

D. Informar um endereço. 
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Comentário 

A alternativa correta é a A, na qual tem-se a observação do D9: "Identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais." 

Assim, por esse descritor, verifica-se a capacidade de compreensão do conjunto de informações e imagens que 

constituem o texto para haver a identificação sobre o porquê veiculá-lo especificamente: divulgar uma campanha de 

vacinação. 

 

Atividade 3 

Leia o texto abaixo. 

Calor 

O verão chegou com tudo e, junto com ele, uma onda de calor [...]. Por mais que essa seja a época de aproveitar os dias 

mais longos e pegar uma praia ou piscina, também é o momento em que precisamos estar atentos a alguns detalhes para não 

descuidar da saúde.  

1. Nunca é demais lembrar: beba muita água para evitar a desidratação. A água ajuda a regular a temperatura do corpo, repõe 

os minerais e hidrata o organismo [...].  

2. Cuide da sua alimentação e prefira refeições leves. O ideal é consumir grandes quantidades de frutas e verduras da estação.  

3. Tome quantos banhos você quiser e troque de roupas com frequência.  

4. Evite carregar muito peso ou fazer algum esforço fora do comum para não suar excessivamente. 

5. Outra opção para aplacar o calor é ter um borrifador cheio de água gelada sempre por perto. Espirre água no rosto e no 

corpo – a evaporação diminuirá a sensação de calor. 

Disponível em: <http://migre.me/rOH6w>. Acesso em: 15 out. 2015. Fragmento. 
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Esse texto foi escrito para 

A. Contar uma história. 

B. Dar dicas ao leitor. 

C. Divertir o leitor. 

D. Vender um produto. 

 

Comentário 

 

O item traz como suporte o fragmento de um texto informativo e o comando solicita ao estudante se ele compreende qual a 

finalidade deste texto. O estudante que respondeu a alternativa “B. dar dicas ao leitor.”, compreendeu a finalidade ou o 

porquê que o texto foi produzido. Para o estudante chegar ao gabarito foi necessário retomar ao texto e verificar quais as 

pistas deixadas na estrutura textual – sua unidade temática. Primeiro o próprio título “calor” que sugere inferências, segundo 

o próprio texto em seu primeiro parágrafo que sinaliza para a chegada do verão e junto com ele o calor que é uma época 

boa para “pegar” praias e piscinas, mas também atentos para alguns cuidados com a saúde e na sequência as dicas que 

estrutura o texto, mostrando assim sua finalidade. 
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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. 

 

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

Conteúdo  –  relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. 

Habilidades – Reconhecer como o uso da pontuação contribui para a construção do sentido no texto. Identificar a 

intencionalidade de um autor ao utilizar uma certa pontuação. 

 

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.  

Apresente os poemas “Circuito Fechado” de Ricardo Ramos e “O Relógio”de Vínicius de Moraes para que os estudantes 

percebam que o uso da pontuação nesses textos é a tônica. Divida a turma em dois grandes grupos e distribuía cópias dos 

poemas. Sugira que dois estudantes de cada grupo leiam em voz alta para o restante da turma. 

Depois da leitura, sugira que os estudantes pesquisem sobre os dois autores do texto: Ricardo Ramos e Vínicius de 

Moraes. Peça que eles apresentem oralmente o resultado de suas pesquisas, que podem ser feitas de forma individual ou em 

grupo. Comente a importância desses escritores para a Literatura Brasileira e também ressalte as escolas literárias que eles 

pertencem. Além disso, é interessante fazer uma revisão sobre os sinais de pontuação e a importância do uso deles em um texto. 
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Atividade 1 
 

Leia o texto a seguir e, após, realize as atividades conforme as orientações do seu professor. 

 

Poema 1 

Circuito fechado 

   Ricardo Ramos 

 

Chinelos, vaso, descarga. Pia, sabonete. Água. Escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, 

gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente. Cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, 

sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço. Relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal. 

Mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Quadros. Pasta, carro. Cigarro, fósforo. Mesa e poltrona, cadeira, 

cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de 

notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bandeja,xícara  pequena. 

Cigarro e fósforo. Papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio. Mesa, 

cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filmes, xícara, cartaz, 

lápis, cigarro, fósforo, quadro-negro, giz, papel. Mictório, pia. Água. Táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, 

guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de fósforos. Escova de dentes, pasta, água.Mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, 

copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, 

fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto,xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro. Maço 
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de cigarros, caixa de fósforos. Paletó, gravata. Poltrona, copo, revista. Quadros. Mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, 

guardanapos. Xícaras. Cigarro e fósforo. Poltrona, livro. Cigarro e fósforo. Televisor, poltrona. Cigarro e fósforo. 

Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água. Chinelos. Coberta, cama, travesseiro. 

Disponível em: <https://revistamacondo.wordpress.com/2012/02/29/conto-circuito-fechado-ricardo-ramos/>. Acesso em: 20 de abr. de 2021. 

Poema 2 

O Relógio 

Vinicius de Moraes 

 

Passa, tempo, tic-tac 

Tic-tac, passa, hora 

Chega logo, tic-tac 

Tic-tac, vai-te embora 

Passa, tempo 

Bem depressa 

Não atrasa 

Não demora 

Que já estou 

Muito cansado 

Já perdi 
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Toda a alegria 

De fazer 

Meu tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Tic-tac 

Tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Disponível em: <https://issuu.com/victorjobim/docs/vm_arquivo_online>.Acesso em: 20. abr. 2021 

              

Depois da leitura dos poemas, os estudantes podem comentar sobre o que acharam dos textos. Deixe-os bem à vontade para 

falarem, exporem suas ideias. Esse momento é fundamental para você perceber se eles conseguiram alcançar o objetivo da atividade.    

Após os comentários sobre os poemas, faça os seguintes questionamentos aos estudantes:  

●     Vocês conseguiram perceber a intenção de cada autor ao utilizar, com certa frequência, determinados sinais de 

pontuação?                                                                         

Que intenção teve o autor do 1º poema? E do 2º poema?  

Comentário  

 
 
 

Essa atividade tem por objetivo estimular e desenvolver previamente as habilidades solicitadas no descritor D14, que tem a 

finalidade  de fazer o aluno perceber o uso da pontuação e como este contribui para a construção do sentido no texto. 
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Encaminhamento 2 

 

Professor, aproveite o momento para reforçar o conteúdo que será abordado. Depois, distribua fotocópias para os 

estudantes, de forma individual ou em duplas, caso as atividades escolares já estejam acontecendo de forma presencial. 

Se ainda estiver 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, explique o objetivo 

que se pretende com a atividade e qual a habilidade será desenvolvida com o descritor D14. 

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

Na toca do coelho 

Alice estava começando a cansar-se de ficar sentada sobre o barranco, sem nada para fazer. Uma vez ou duas tinha dado 

uma olhada no livro que sua irmã estava lendo. 

_ Para que pode servir um livro sem figuras nem conversas? – Pensava, aborrecida.  

O calor daquele dia estava deixando Alice com sono. Ela perguntava a si mesma se o prazer de fazer uma guirlanda de 

margaridas valia o esforço de ir colher as margaridas. Foi quando um coelho branco de olhos cor-de-rosa passou correndo bem 

pertinho dali.  
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Não havia nada de extraordinário nisso. Alice não achou verdadeiramente notável, nem mesmo quando o Coelho 

Branco disse para si mesmo: 

_ Meu Deus! Meu Deus! Vou chegar atrasado! – mas quando ele tirou um relógio do bolso do colete, olhou as horas 

e depois continuou seu caminho a toda pressa, Alice levantou-se. Teve a impressão que nunca em sua vida tinha visto um 

coelho que tivesse um colete com bolso e muito menos um relógio para  tirar do bolso. Ardendo em curiosidade, correu 

atrás do coelho através do campo e, por sorte, chegou justo a tempo de vê-lo mergulhar na abertura de uma grande toca, 

perto da cerca. 

Num instante Alice estava descendo também, sem se perguntar nem por um momento como faria depois para voltar. 

A toca continuava reta como como um túnel durante um bom pedaço, depois afundava de repente, tão de repente 

que a Alice não teve nem tempo de pensar em parar, antes de perceber que estava caindo num poço muito profundo. 

O poço era de fato muito profundo ou ela é que caia muito devagar? A verdade é que, enquanto caía, Alice tinha 

tempo de olhar ao redor e até de refletir sobre o que iria acontecer [...]. 

CARROL, Lewis. In: Alice no país das maravilhas. São Paulo: Ática. s/d. Fragmento. 

 
Nesse texto, no trecho “O poço era de fato muito profundo ou ela é que caía muito devagar?” (ℓ. 28-29), o ponto de interrogação 

indica: 

 A. Admiração   C.   Medo     

 B.   Dúvida                       D.   Preocupação 

Comentário 

 
 Nesta questão, o estudante deveria responder a alternativa “B. Dúvida.”, demonstrando perceber o significado do uso do ponto de 

interrogação no trecho. Nesse sentido, faz-se necessário, portanto, nesta questão, que o estudante, ao explorar o trecho, perceba 

ao entoar a frase uma pergunta ou uma dúvida. 
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Atividade 3 

 

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

  

Você conhece a origem da Mochila? 

 

Prática e versátil, a mochila já faz parte do nosso dia a dia. Muito mais espaçosas que as bolsas comuns, elas são 

úteis para levar o material da escola, os equipamentos de alpinismo ou o notebook ao trabalho, por exemplo. Por estas e 

outras, quem teve a  brilhante ideia de criar a mochila mereceria um prêmio! Uma das principais teorias é a de que, na época 

em que os homens ainda caçavam, usavam mochilas feitas de couro dos animais capturados para carregar a caça e os 

equipamentos. 

Com o tempo, as mochilas passaram a ser utilizadas para outros objetivos, como carregar estoques militares dos 

exércitos nos EUA e na Alemanha. Também se tornaram mais leves, compactas e fabricadas com materiais que atendessem 

a estes requisitos, como o nylon. Dizem que, antes disso, elas já foram feitas com estruturas de madeira ou alumínio. [...] 

O inventor responsável por dar origem à mochila como conhecemos hoje era um apaixonado alpinista chamado Dick 

Kelty. Em 1952, com a ajuda de sua esposa Kelty, tornou a fabricação de mochilas um negócio e adicionou a este acessório 

alças almofadadas e bolsos com zíper. 

Disponível em: <http://italiamilano.com.br/postagem/26/a-origem-da-mochila>. Acesso em: 19 abr. 2021. Fragmento. 
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No trecho “...quem teve a ideia brilhante de criar a mochila mereceria um prêmio”! (l. 3-4), o ponto de exclamação indica 

A. Admiração         

B. Agitação  

C. Saudade 

D. Surpresa      

 

Comentário  

 

O item traz como suporte para a questão o mesmo texto informativo sobre a mochila. O comando solicita ao estudante se ele 

sabe o que o ponto de exclamação indica no fragmento “... quem teve a ideia brilhante de criar a mochila mereceria um prêmio!”. 

O estudante que respondeu como gabarito a alternativa “A. Admiração.” demonstrou reconhecer o uso empregado deste sinal de 

pontuação no trecho. Para chegar ao gabarito, o estudante provavelmente precisou recordar que esse sinal de pontuação tem 

vários objetivos em uma frase exclamativa, como expressar emoção, surpresa, admiração, indignação, raiva, espanto, susto, 

exaltação, entusiasmo, dentre outros, e, por meio do fragmento “... quem teve a ideia brilhante de criar a mochila mereceria um 

prêmio!”, observando as últimas palavras da sentença, concluir que se tratava de admiração. 
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Materiais complementares para ajudar você, professor: 

 

● https://novaescola.org.br/conteudo/6377/leitura-de-textos-em-jornal 

● https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3838/exercitar-o-uso-da-pontuacao-em-textos-jornalisticos-2-genero-noticia 

● Disponível em: https://www.escrevendoofuturo.org.br/. Acesso em: 2 de junho de 2019. 

● https://mundoeducacao.uol.com.br/redacao/generos-textuais.htm. Acesso em 20 de abril de 2021. 

● Disponível em: https://gramaticaonline.com.br/. Acesso em: 2 de junho de 2019. 

● https://novaescola.org.br/plano-de-aula/3703/rimas-e-aliteracoes 

● https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/a-pontuacao-nos-poemas-de-manuel-

bandeira/16147. Acesso em: 3 de julho de 2019 
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