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INGLÊS - 1ª SÉRIE

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ

2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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1ª SÉRIE
CONTEÚDO DESCRITOR ONDE ENCONTRO

Estratégias de leitura geral e detalhada.
D01 / D04 - Localizar informações 
explícitas e implícitas em um 
texto.

https://www.youtube.com/watch?v=w6JSy6OdB5o&t=1516s

Utilizar a estratégia de leitura detalhada de um 
texto e identificar substantivos, pronomes, frases 
repetidas e/ou substituídas que estabelecem as 
relações de coerência e coesão.)

D02 - Estabelecer relações entre 
partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade 
de um texto.

http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/
arquivos_restritos/files/documento/2020-03/1serie_EM_
LI_1edicao_2020_Comentada.pdf

Elementos verbo-visuais para a construção 
de sentido em textos de diversas esferas de 
circulação, funções da linguagem verbal e 
visual (sinais gráficos, palavras de efeito, fotos, 
desenhos, ilustrações etc.) e suas relações no 
texto.)

D03 - Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão.

https://www.youtube.com/watch?v=gC2Ly90WRZ8

Elementos verbo-visuais para a construção 
de sentido em textos de diversas esferas de 
circulação, funções da linguagem verbal e 
visual - sinais gráficos, palavras de efeito, fotos, 
desenhos, ilustrações etc.- e suas relações no 
texto.)

D05 - Interpretar texto com 
auxílio de material gráfico diverso 
(propagandas, quadrinhos, foto 
etc.).

https://www.youtube.com/
watch?v=KgBwEWS3aW8&list=PLnGI1S4-A8rvMS_JR-
g9gSablgGy0l6SH&index=8
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Conhecimento dos gêneros - elementos 
composicionais do texto - tirinha, charge, HQ, 
propagandas, memes etc. que expressem ironia 
ou humor

D12 - Identificar a finalidade de 
textos de diferentes gêneros.

https://www.youtube.com/
watch?v=31Wd0fKW1XY&list=PLnGI1S4-A8rvMS_JR-
g9gSablgGy0l6SH&index=17

Conhecimento dos gêneros (elementos 
composicionais do texto): tirinha, charge, HQ, 
propagandas, memes etc. que expressem ironia 
ou humor.)

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

http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/
arquivos_restritos/files/documento/2020-03/1serie_EM_
LI_1edicao_2020_Comentada.pdf

Leitura geral/detalhada de Gêneros textuais: 
propaganda, quadrinhos, gráficos, fotos, tirinhas, 
infográficos e as características gráficas/visuais 
dos textos

D20 - Reconhecer diferentes 
formas de tratar uma informação 
na comparação de textos que 
tratam do mesmo tema, em 
função das condições em que ele 
foi produzido e daquelas em que 
será recebido.

https://www.youtube.com/
watch?v=hKO4OMtQwxI&list=PLnGI1S4-A8rvMS_JR-
g9gSablgGy0l6SH&index=19
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CONTEÚDO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA GERAL E DETALHADA.
DESCRITOR: D01 / D04 - LOCALIZAR INFORMAÇÕES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS EM UM TEXTO. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO: 

Taylor Swift biography

Born on December 13, 1989, in Reading, Pennsylvania, Taylor Swift was earning renown as a country music singer by the age of 16. Early hits like “Love Story” 
and “You Belong With Me” appealed to country and pop fans alike and helped fuel the multi-platinum success of her albums, including the Grammy-winning 
Fearless (2008). Swift continued to top the charts with her 2014 studio effort 1989, which featured the No. 1 singles “Shake it Off” and “Blank Space” and 
won Grammys for Album of the Year and Best Pop Vocal Album. Her follow-up albums reputation (2018) and Lover (2019) also achieved immense commercial 
success. [...] BIOGRAPHY.COM. Taylor Swift Biography. 2019. Disponível em: . Acesso: 2 dez. 2019. Fragmento. (LEM1001I7_SUP)

34) (LEM1001I7) De acordo com esse texto, o álbum “reputation” da cantora Taylor Swift foi lançado em 

A) 1989

B) 2008

C) 2014

D) 2018

E) 2019

Comentário: Neste item, o estudante deveria localizar informações explícitas no texto. Sendo avaliada a sua capacidade de chegar à resposta correta a partir 
da retomada do texto, localizando, dentre outras informações, àquela que foi solicitada. Neste caso, ao reler o texto encontraria a resposta correta “D” expli-
citada na penúltima linha do trecho apresentado.
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CONTEÚDO: UTILIZAR A ESTRATÉGIA DE LEITURA DETALHADA DE UM TEXTO E IDENTIFICAR 
SUBSTANTIVOS, PRONOMES, FRASES REPETIDAS E/OU SUBSTITUÍDAS QUE ESTABELECEM AS 
RELAÇÕES DE COERÊNCIA E COESÃO.
DESCRITOR: D02 - ESTABELECER RELAÇÕES ENTRE PARTES DE UM TEXTO, IDENTIFICANDO 
REPETIÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A CONTINUIDADE DE UM TEXTO. 

Exemplo de exercício: 

Toy Story 3... never disappoints When I heard that Toy Story 3 was coming out, I felt two things: excitement and worry. Why the worry? Because despite Pixar’s 
consistency with making fantastic films, I didn’t want Toy Story’s reputation to be marred by a slump in the franchise (Indiana Jones 4 anyone?). 5 All these 
worries went away when I saw the film. It really is hilarious, and really tense in parts! It everyone in the cinema genuinely cracking up. For me, it was a much 
better film than Toy Story 2, and I liked Toy Story 2 a lot. It’s always great to catch up with gangs of characters as likable as these toys. I’m glad that they had 
material that was consistently hilarious throughout the movie and didn’t just 10 have a cop-out story to get more money from the franchise (Indiana Jones). 
One thing to note is how touching this movie is as well – peple in the cinema were genuinely crying and upset. I don’t cry at films, bur this had me very close 
indeed. Anyhow, go to see this movie! You won’t be disappointed and will laugh throughout. It’s suitable for children and adults alike. :) IMDB. Toy Story 3...
never disappoints. 2010. Disponível em:https://www.imdb.com/review/rw2294378/?ref_=urv.Acesso em: 2 dez.2019. (LEM094I7_SUP)

30) (LEM0914i7) Nesse texto, no trecho “It really hilarious,...” (l.5) o pronome destacado refere-se a 

A) cinema 

B) excitement 

C) film 

D) reputatation.

Comentário: Este item explora um aspecto linguístico: o uso do pronome pessoal “It”, em referência ao filme (alternativa correta C), estabelecendo relação 
entre o primeiro parágrafo quando menciona o título do filme, com o momento em que assistiu ao filme e faz um elogio. O comando solicita que o estudante 
identifique o termo e o pronome que o substitui, o que pode ser realizado por meio da leitura atenciosa ao texto.
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CONTEÚDO: ELEMENTOS VERBO-VISUAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO EM 
TEXTOS DE DIVERSAS ESFERAS DE CIRCULAÇÃO, FUNÇÕES DA LINGUAGEM VERBAL 
E VISUAL (SINAIS GRÁFICOS, PALAVRAS DE EFEITO, FOTOS, DESENHOS, ILUSTRAÇÕES ETC.) 
E SUAS RELAÇÕES NO TEXTO.
DESCRITOR: D03 - INFERIR O SENTIDO DE UMA PALAVRA OU EXPRESSÃO.

Exemplo de exercício: 

The clever barber

One day, a barber was going to the next village. On the way he had to pass through a forest full of wild animals. Suddenly all his worst fears came true. A fierce 
lion came and stood before him. But the barber gathered courage and went to the lion. The lion was surprised to see the barber acting this way. 5 The bar-
ber said, “Ah! Here you are and I have been searching all the nearby forests to look for you.” The lion was taken aback at the barber’s words. With some fear 
in his heart, he asked the barber, “But why were you looking for me?” The barber replied, “The king had asked me to catch two lions for him. I have already 
10 caught one of them. I guess you will be the next one”. And then the barber took a mirror and put it before the lion’s face. The lion saw his reflection and 
mistook it for another lion. So the lion ran away to save his life and the clever barber went on his way. ENGLISH FOR STUDENTS. Disponível em: . Acesso em: 
3 dez. 2019. (LEM1004I7_SUP) 31) (LEM1004I7) 

32) (LEM1005I7) Nesse texto, no trecho “‘But why were you looking for me? (l.8), a expressão destacada significa: 

A) admirar

B) olhar

C) procurar

D) ter cuidado

E) ter medo.

Comentário: Este item avalia o conhecimento de os alunos realizarem inferência de sentido de uma palavra, ou expressão, em um texto. Na expressão em 
questão, isoladamente as palavras podem ter diferentes significados. Para efeito de sentido pretendido pelo autor, o estudante deve associar a expressão ao 
contexto e memórias vocabulares. Concluindo que a alternativa correta é a letra “C” (procurar).
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CONTEÚDO: ELEMENTOS VERBO-VISUAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO EM TEXTOS DE 
DIVERSAS ESFERAS DE CIRCULAÇÃO, FUNÇÕES DA LINGUAGEM VERBAL E VISUAL - SINAIS 
GRÁFICOS, PALAVRAS DE EFEITO, FOTOS, DESENHOS, ILUSTRAÇÕES ETC.- E SUAS RELAÇÕES NO 
TEXTO.
DESCRITOR: D05 - INTERPRETAR TEXTO COM AUXÍLIO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS 
(PROPAGANDAS, QUADRINHOS, FOTO ETC.).
EXEMPLO DE EXERCÍCIO: 

28) (LEM1015I7) Infere-se do Texto 1 que 

A) a menina oferece doces ao cachorro. 

B) a menina pensa que o cachorro está desconfortável. 

C) o cachorro é carinhoso com a menina.

D) o cachorro não gosta das festas de Halloween. 

E) o cachorro não quer que a menina coma doces.

Comentário: Este item explora a interpretação do texto de material gráfico diver-
so (propagandas, quadrinhos, foto etc.). Neste caso requer que o leitor considere 
as informações fornecidas pela linguagem verbal (balões com as falas das perso-
nagens) e linguagem não verbal (imagens que expõe os elementos da narrativa: 
personagens e enredo), constatando pelo contexto que o “cachorro é carinhoso 
com a menina”, alternativa correta “C”.
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CONTEÚDO: CONHECIMENTO DOS GÊNEROS - ELEMENTOS COMPOSICIONAIS DO TEXTO 
TIRINHA, CHARGE, HQ, PROPAGANDAS, MEMES ETC. QUE EXPRESSEM IRONIA OU HUMOR.
DESCRITOR: D12 - IDENTIFICAR A FINALIDADE DE TEXTOS DE DIFERENTES GÊNEROS. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO: 

Toy Story 3... never disappoints When I heard that Toy Story 3 was coming out, I felt two things: excitement and worry. Why the worry? Because despite Pixar’s 
consistency with making fantastic films, I didn’t want Toy Story’s reputation to be marred by a slump in the franchise (Indiana Jones 4 anyone?). 5 All these 
worries went away when I saw the film. It really is hilarious, and really tense in parts! It everyone in the cinema genuinely cracking up. For me, it was a much 
better film than Toy Story 2, and I liked Toy Story 2 a lot. It’s always great to catch up with gangs of characters as likable as these toys. I’m glad that they had 
material that was consistently hilarious throughout the movie and didn’t just 10 have a cop-out story to get more money from the franchise (Indiana Jones). 
One thing to note is how touching this movie is as well – peple in the cinema were genuinely crying and upset. I don’t cry at films, bur this had me very close 
indeed. Anyhow, go to see this movie! You won’t be disappointed and will laugh throughout. It’s suitable for children and adults alike. :) IMDB. Toy Story 3...
never disappoints. 2010. Disponível em:https://www.imdb.com/review/rw2294378/?ref_=urv.Acesso em: 2 dez.2019. (LEM094I7_SUP)

29) (LEM0915I7) Qual é o objetivo desse texto? 

A) Divertir o leitor. 

B) Expor uma opinião. 

C) Fazer um convite. 

D) Instruir o leitor.

Comentário: A identificação da finalidade de um texto, como requer a questão, pressupõe que o estudante seja capaz de relacionar, de modo autônomo, 
textos diversos, pois se faz necessária a relação com o gênero ao qual pertence. Para tal é importante que o estudante fique atento às informações que se 
apresentam: conteúdo, formato, linguagem utilizada, neste caso expor uma opinião (alternativa correta B) sobre o filme Toy Story 3.
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CONTEÚDO: CONHECIMENTO DOS GÊNEROS (ELEMENTOS COMPOSICIONAIS DO TEXTO):
TIRINHA, CHARGE, HQ, PROPAGANDAS, MEMES ETC. 
DESCRITOR:  D16 - IDENTIFICAR EFEITOS DE IRONIA OU HUMOR EM TEXTOS VARIADOS. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO: 

33) (LEM1016I7) Esse texto é engraçado porque 

A) o gato comeu os ingredientes achando que formaria uma lasanha no estômago. 

B) o gato imaginou que seu dono faria o jantar para os dois comerem juntos. 

C) o gato preparou uma receita de lasanha para o homem. 

D) o homem ficou na dúvida sobre o que comer no jantar. 

E) o homem perguntou ao gato o que ele gostaria de comer.

Comentário: Nesta questão, o estudante deve identificar efeitos de ironia ou humor presentes no texto. Para atender à solicitação o leitor necessita analisar 
tanto a linguagem verbal (balões com a fala e pensamentos das personagens) quanto a linguagem não verbal (que expõe os elementos da narrativa), desse 
modo identificando a situação que causa o humor desta tirinha, alternativa correta “A”.
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CONTEÚDO: LEITURA GERAL/DETALHADA DE GÊNEROS TEXTUAIS: PROPAGANDA, QUADRINHOS, 
GRÁFICOS, FOTOS, TIRINHAS, INFOGRÁFICOS E AS CARACTERÍSTICAS GRÁFICAS/VISUAIS DOS 
TEXTOS.

DESCRITOR:   D20 - RECONHECER DIFERENTES FORMAS DE TRATAR UMA INFORMAÇÃO NA 
COMPARAÇÃO DE TEXTOS QUE TRATAM DO MESMO TEMA, EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES EM 
QUE ELE FOI PRODUZIDO E DAQUELAS EM QUE SERÁ RECEBIDO.
EXEMPLO DE EXERCÍCIO: 

             Texto 1



11CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ -  INGLÊS -  1ª SÉRIE  - 2ª EDIÇÃO - 2020

Texto 2

Halloween is a holiday celebrated each year on October 31, and Halloween 2019 occurred on Thursday, October 31. The tradition originated with 
the ancient Celtic festival of Samhain, when people would light bonfires and wear costumes to ward off ghosts. In the eighth century, Pope Gregory 
III designated November 1 as a time to honor all saints. Soon, All Saints Day incorporated some of the traditions of Samhain. The evening before was 
known as All Hallows Eve, and later Halloween. Over time, Halloween evolved into a day of activities like trick-ortreating, carving jack- o-lanterns, 
festive gatherings, donning costumes and eating treats. […] HISTORY. 2019. Halloween 2019. Disponível em: . Acesso em: 3 dez. 2019. Fragmento. 
(LEM1013I7_SUP)

27) (LEM1013I7) Esses textos se assemelham, pois 

A) abordam sobre a celebração de Halloween. 

B) citam a origem da festa de Halloween. 

C) expõem a relação de um animal com seu dono. 

D) mostram a docilidade dos cachorros. 

E) tratam do medo que as pessoas têm de fantasmas.

Comentário: Esta questão requer que o estudante identifique as diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam 
de um mesmo tema. Neste caso, no gênero textual tirinha o leitor deve considerar as informações fornecidas tanto pela linguagem verbal (balões 
com a fala e pensamento das personagens) quanto pela linguagem não verbal (imagens que expõe os elementos da narrativa: personagens e enre-
do). No texto 2, informativo, exige que o estudante atente para as informações apresentadas e que elas giram em torno do Halloween, tema tratado 
também na tirinha, levando à alternativa correta “A”.
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CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ

2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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2ª SÉRIE
CONTEÚDO DESCRITOR ONDE ENCONTRO

“Estratégias de leitura geral e detalhada.”
D01 / D04 - Localizar informações 
explícitas e implícitas em um texto.

https://www.youtube.com/watch?v=mY1kVmP_
Rew&list=PLnGI1S4-A8rvawncerzEPvnwufdDRt3
s6&index=7

Utilizar a estratégia de leitura detalhada de um texto e 
identificar substantivos, pronomes, frases repetidas e/ou 
substituídas que estabelecem as relações de coerência e 
coesão.

D02 - Estabelecer relações entre partes 
de um texto, identificando repetições 
ou substituições que contribuem para 
a continuidade de um texto.

https://www.youtube.com/
watch?v=9HbltXdAilE&list=PLnGI1S4-A8rvawnce
rzEPvnwufdDRt3s6&index=9

Elementos verbo-visuais para a construção de sentido 
em textos de diversas esferas de circulação, funções da 
linguagem verbal e visual - sinais gráficos, palavras de 
efeito, fotos, desenhos, ilustrações etc. - e suas relações 
no texto.)

D03 - Inferir o sentido de uma palavra 
ou expressão.

http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/
arquivos_restritos/files/documento/2020-
03/2serie_em_l1_alterado.pdf

Elementos verbo-visuais para a construção de sentido 
em textos de diversas esferas de circulação, funções da 
linguagem verbal e visual - sinais gráficos, palavras de 
efeito, fotos, desenhos, ilustrações etc.- e suas relações 
no texto.

D05 - Interpretar texto com auxílio de 
material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto etc.).

https://www.youtube.com/
watch?v=J6Nf00CEAUY&list=PLnGI1S4-A8rvawnc
erzEPvnwufdDRt3s6&index=14

Conhecimento dos gêneros - elementos composicionais do 
texto - tirinha, charge, HQ, propagandas, memes etc. que 
expressem ironia ou humor

D12 - Identificar a finalidade de textos 
de diferentes gêneros.

https://www.youtube.com/watch?v=-
JMphthSwkM&list=PLnGI1S4-A8rvawncerzEPvn
wufdDRt3s6&index=10

Conhecimento dos gêneros - elementos composicionais do 
texto - tirinha, charge, HQ, propagandas, memes etc. que 
expressem ironia ou humor.

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

http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/
arquivos_restritos/files/documento/2020-
03/2serie_em_l1_alterado.pdf
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CONTEÚDO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA GERAL E DETALHADA.
DESCRITOR: D01 / D04 - LOCALIZAR INFORMAÇÕES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS EM UM TEXTO. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

Elusive River Sirens
January 2014, a team of biologists reported they’d discovered what they think is a new species of river dolphin in the Araguaia River in Brazil. River dolphins 
are rare – there are only four known species in the world – and they’re highly endangered, so it’s a feat to find a new one. It’s still unclear if the dolphin is 
truly a separate species from dolphins in the Amazon River basin, however. The Society for Marine Mammology decided in October that there wasn’t enough 
genetic data to show Araguaia River dolphins are a separate species. The Brazilian biologists who had analyzed the dolphins didn’t whant to kill any animals 
for their study, so they only gathered DNA from one already-dead dolphin and old samples stored in museums. The photo shows an Amazon River dolphin of 
an unknown species, held by the Duisburg Zoo in Grermany. DIEP, Francie. The Coolest-Looking New Species Of 2014. 

In: Popular Science. 2014. Disponível em:  Acesso em: 2 dez. 2019. Fragmento. (LEM1114I7_SUP)

32)(LEM1115I7) De acordo com esse texto, os biólogos brasileiros permitiram usar o DNA de animais 

A) que estão no rio Araguaia. 

B) que estão nos museus. 

C) que estão nos zoológicos da Alemanha. 

D) que estão sob custódia da sociedade de mamíferos marinhos. 

E) que estão sob a proteção de uma equipe de biólogos brasileiros. 

Comentário: Este item pede a “Localização de informações explícitas em um texto”. Avaliando a capacidade do leitor em chegar a resposta correta, alterna-
tiva “B”, a partir da retomada do texto, localizando, dentre outras informações, àquela solicitada. Desta forma relendo o texto encontraria, explicitamente, a 
resposta nas linhas 8 e 9 “(...) so they only gathered DNA from one already-dead dolphin and old samples stored in museums. (...)”



4CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ - INGLÊS -  2ª SÉRIE -  2ª EDIÇÃO - 2020

CONTEÚDO: UTILIZAR A ESTRATÉGIA DE LEITURA DETALHADA DE UM TEXTO E IDENTIFICAR 
SUBSTANTIVOS, PRONOMES, FRASES REPETIDAS E/OU SUBSTITUÍDAS QUE ESTABELECEM 
AS RELAÇÕES DE COERÊNCIA E COESÃO.
DESCRITOR: D02 - ESTABELECER RELAÇÕES ENTRE PARTES DE UM TEXTO, IDENTIFICANDO 
REPETIÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A CONTINUIDADE DE UM TEXTO. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

Scientists teach rats to drive toy cars

Scientists have taught rats to drive tiny little cars. The rats have been taught to control small cars in order to receive treats. The findings were part of a study 
which could help scientists understand how learning skills affect the human mind and stress levels. They discovered not only that rats can learn to drive little 
cars but that rats which lived in better environments were able to learn better. According to Professor Kelly Lambert at the University of Richmond, Virginia, 
the study bears a lot of relevance for the way that the human mind works too. The study used a tiny car constructed from a plastic jug on wheels. The floor 
was made of aluminum, and three copper bars allowed the rat to steer by gripping any of the bars with their paws, completing an electrical circuit. In order 
to encourage the rats to learn to drive, the researchers placed a sweet cereal product within a particularly constructed arena.

KIWIKIDSNEWS.Scientists teah rats to drive toys car. 2019. Disponível em: Acesso em: 29 nov. 2019.(LEM1112I7_SUP)

30)(LEM1112I7) Nesse texto, no trecho “They discovered not only...” ( l.5) 

A) cars

B) rats

C) scientist

D) skills

E) wheels 

Comentário: Neste item o estudante deveria “Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições, ou substituições que contribuiem para 
a continuidade de um texto”. Para tal, necessitaria reconhecer a função dos elementos que dão coesão ao texto, identificando qual palavra foi substituida pelo 
pronome “they”, assinalando a alternativa correta “C”.
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CONTEÚDO: ELEMENTOS VERBO-VISUAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO EM TEXTOS DE 
DIVERSAS ESFERAS DE CIRCULAÇÃO, FUNÇÕES DA LINGUAGEM VERBAL E VISUAL - SINAIS 
GRÁFICOS, PALAVRAS DE EFEITO, FOTOS, DESENHOS, ILUSTRAÇÕES ETC. - E SUAS RELAÇÕES 
NO TEXTO.
DESCRITOR: D03 - INFERIR O SENTIDO DE UMA PALAVRA OU EXPRESSÃO. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

A friend in need is a friend indeed
Once upon a time there lived a lion in a forest. One day after a heavy meal. It was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to 
play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with 
fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. On another day, 
the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net. Thus it escaped. There after, the mouse and the lion became friends. They 
lived happily in the forest afterwards. Moral: A friend in need is a friend indeed. 

ENGLISH FOR STUDENTS. A friend in need is a friend indeed. Disponível em: . Acesso em: 29 nov. 2019. (LEM1117I7_SUP)

36)(LEM1119I7) Nesse texto, no trecho “... the lion got up…”, as palavras destacadas significam A) acabar

B) comportar-se

C) desistir

D) levantar-se

E) procurar

Comentário: Nesta questão a habilidade avaliada é: “Inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão”. Sendo assim, exige do estudante se relacionar 
de um modo um pouco mais autônomo com textos e gêneros diversos. Além disso, essa habilidade está fortemente ligada à conhecimentos prévios, os quais 
permitirão o estabelecimento dos sentidos possíveis e a posterior seleção da alternativa correta “D”, que no caso em questão, são as palavras destacadas “got 
up”, que têm o sentido de “levantar-se”.
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CONTEÚDO: ELEMENTOS VERBO-VISUAIS PARA A CONSTRUÇÃO DE SENTIDO EM TEXTOS DE 

DIVERSAS ESFERAS DE CIRCULAÇÃO, FUNÇÕES DA LINGUAGEM VERBAL E VISUAL - SINAIS 

GRÁFICOS, PALAVRAS DE EFEITO, FOTOS, DESENHOS, ILUSTRAÇÕES ETC.- E SUAS RELAÇÕES 

NO TEXTO.

DESCRITOR: D05 - INTERPRETAR TEXTO COM AUXÍLIO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO 

(PROPAGANDAS, QUADRINHOS, FOTO ETC.)

EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

28)(LEM1109I7) Infere-se do Texto 1 que 
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A) o cachorro e o menino ficaram felizes em se reencontrar. 

B) O cachorro e o menino fizeram as pazes depois de discutir. 

C) O cachorro gostaria de passear com o menino. 

D) O cachorro se assusta ao ver o menino. 

E) O cachorro se sentiu satisfeito após comer. 

Comentário: Neste item, o estudante deveria “Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propaganda, quadrinho, foto etc.)”. Para essa análise é requerido 
considerar as informações fornecidas tanto pela linguagem verbal (balões com a fala e pensamento das personagens), quanto pela linguagem não verbal (imagens que 
expõem elementos da narrativa: enredo e personagens). Desse modo, faz-se necessário inferir e perceber, a partir da fala do menino: “hapiness is having your dog come 
home”, concluindo que o cão estava fora, e ele e o menino se reencontraram (quadros 1 a 3), assinalando a alternativa correta “A”.

CONTEÚDO: CONHECIMENTO DOS GÊNEROS - ELEMENTOS COMPOSICIONAIS DO TEXTO 
TIRINHA, CHARGE, HQ, PROPAGANDAS, MEMES ETC. QUE EXPRESSEM IRONIA OU HUMOR.
DESCRITOR: D12 - IDENTIFICAR A FINALIDADE DE TEXTOS DE DIFERENTES GÊNEROS. 

EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

Elusive River Sirens

In January 2014, a team of biologists reported they’d discovered what they think is a new species of river dolphin in the Araguaia River in Brazil. River dolphins 
are rare – there are only four known species in the world – and they’re highly endangered, so it’s a feat to find a new one. It’s still unclear if the dolphin is 
truly a separate species from dolphins in the Amazon River basin, however. The Society for Marine Mammology decided in October that there wasn’t enough 
genetic data to show Araguaia River dolphins are a separate species. The Brazilian biologists who had analyzed the dolphins didn’t whant to kill any animals 
for their study, so they only gathered DNA from one already-dead dolphin and old samples stored in museums. The photo shows an Amazon River dolphin of 
an unknown species, held by the Duisburg Zoo in Grermany. 

DIEP, Francie. The Coolest-Looking New Species Of 2014. In: Popular Science. 2014. Disponível em:  Acesso em: 2 dez. 2019. Fragmento. (LEM1114I7_SUP)
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31)(LEM1116I7) Qual é o objetivo comunicativo desse texto?

A) dar uma informação. 

B) divulgar uma obra. 

C) ensinar uma tarefa. 

D) expor uma opinião. 

E) fazer uma solicitação. 

Comentário: Nesta questão o estudante deveria “Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros”. Para tal, seria necessária a capacidade de se rela-
cionar, de modo autônomo, com textos diversos, pois para identificar a finalidade de um determinado texto, se faz necessária a relação com o gênero ao qual 
ele pertence. Neste caso, o gênero jornalístico, já deve ter sido amplamente trabalhado nesta etapa de escolaridade, assim o estudante não teria grandes 
dificuldades em identificá-lo através da observância dos elementos presentes, assinalando a alternativa correta “A”.

CONTEÚDO: CONHECIMENTO DOS GÊNEROS - ELEMENTOS COMPOSICIONAIS DO TEXTO 

TIRINHA, CHARGE, HQ, PROPAGANDAS, MEMES ETC. QUE EXPRESSEM IRONIA OU HUMOR. 

DESCRITOR: D16 - IDENTIFICAR EFEITOS DE IRONIA OU HUMOR EM TEXTOS VARIADOS. 

EXEMPLO DE EXERCÍCIO:
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33)(LEM1016I7) Esse texto é engraçado porque 

A) O gato comeu os ingredientes achando que formaria uma lasanha no estômago. 

B) O gato imaginou que seu dono faria o jantar para os dois comerem juntos. 

C) O homem ficou em dúvida sobre o que comer no jantar. 

D) O homem perguntou ao gato o que ele gostaria de comer. 

Nesta questão, o estudante deve “identificar efeitos de ironia ou humor presentes no texto”. Para atender à solicitação, o leitor necessita analisar tanto a 
linguagem verbal (balões com a fala e pensamentos das personagens) quando a linguagem não verbal (que expõe os elementos da narrativa: personagens e 
enredo), desse modo identificando a situação que causa o humor desta tirinha, alternativa correta “A”.





INGLÊS - 3ª SÉRIE

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ

2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.

Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades 

encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede 

possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados 

no dia a dia da escola. 

Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas, 

realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As 

matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento 

cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina 

e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o 

currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1  Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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3ª SÉRIE
CONTEÚDO DESCRITOR ONDE ENCONTRO

Estratégias de leitura geral e detalhada
D01 - Localizar informações 
explícitas em um texto.

http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/
arquivos_restritos/files/documento/2020-02/3serie_EM_
LI__1edicao_2020_Comentada.pdf

Utilizar a estratégia de leitura detalhada 
de um texto e identificar substantivos, 
pronomes, frases repetidas e/ou 
substituídas que estabelecem as relações 
de coerência e coesão

D02 - Estabelecer relações entre 
partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que 
contribuem para a continuidade de 
um texto.

http://www.provaparana.pr.gov.br/sites/prova/
arquivos_restritos/files/documento/2020-02/3serie_EM_
LI__1edicao_2020_Comentada.pdf

Elementos verbo-visuais para a construção 
de sentido em textos de diversas esferas de 
circulação, funções da linguagem verbal e 
visual - sinais gráficos, palavras de efeito, 
fotos, desenhos, ilustrações etc. - e suas 
relações no texto

D03 - Inferir o sentido de uma 
palavra ou expressão.

https://www.youtube.com/watch?v=rOdOoABJKVA
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CONTEÚDO: ESTRATÉGIAS DE LEITURA GERAL E DETALHADA.
DESCRITOR: D01 - LOCALIZAR INFORMAÇÕES EXPLÍCITAS EM UM TEXTO.  
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

Elephant and Friends

One day an elephant wandered into a forest in search of friends. He saw a monkey on a tree. “Will you be my friend ?”asked the elephant. Replied the monkey, 
“You are too big. You can not swing from trees like me.” Next, the elephant met a rabbit. He asked him to be his friends. But the rabbit said, “You are too big 
to play in my burrow!” Then the elephant met a frog. “Will you be my friend? He asked. “How can I?” asked the frog. “You are too big to leap about like me.” 
10 The elephant was upset. He met a fox next. The fox said, “Sorry, sir, you are too big.” The next day, the elephant saw all the animals in the forest running 
for their lives. The elephant asked them what the matter was. 15 The bear replied, “There is a tiger in the forest. He’s trying to gobble us all up!” The animals 
all ran away to hide. The elephant wondered what he could do to solve everyone in the forest. […] The elephant walked up to the tiger and said, “Please, Mr. 
Tiger, do not eat up these poor animals. 20 “Mind your own business!” growled the tiger. The elephant has an choice but to give the tiger a hefty kick. The 
frightened tiger ran for his life. The elephant ambled back into the forest to announce the good news to everyone. The animals thanked the elephant. 25 
They said, “You are just the right size to be our friend.” ENGLISH FOR STUDENTS. Elephant and Friends. Disponível em: . Acesso em: 2 dez.2019. Fragmento. 
(LEM1213I7_SUP)

39) (LEM1215I7) Nesse texto, qual foi o animal que avisou a o elefante sobre o tigre? 

A) bear

B) fox

C) frog

D) monkey

E) rabbit

Comentário: Nesta questão o estudante deve: “localizar informações explicitas em um texto”. Sendo avaliada a sua capacidade de chegar à resposta correta a 
partir da retomada do texto, localizando, dentre outras informações, àquela que foi solicitada. Encontrando a resposta correta “A”, explicitamente, na linha 15.
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CONTEÚDO: UTILIZAR A ESTRATÉGIA DE LEITURA DETALHADA DE UM TEXTO E IDENTIFICAR SUBS-
TANTIVOS, PRONOMES, FRASES REPETIDAS E/OU SUBSTITUÍDAS QUE ESTABELECEM AS 
RELAÇÕES DE COERÊNCIA E COESÃO.
DESCRITOR: D02 - ESTABELECER RELAÇÕES ENTRE PARTES DE UM TEXTO, IDENTIFICANDO 
REPETIÇÕES OU SUBSTITUIÇÕES QUE CONTRIBUEM PARA A CONTINUIDADE DE UM TEXTO.   
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

Texto 1 

Some time after 

Thanos was defeated and Tony Stark’s sacrifice, Peter 
Parker returns to high school. Now, Peter is out to see 
the world with his classmates and is wanting to take a 
break from being Spider-Man. But his fun filled trip is 
suddenly sabotaged when a string of mysterious atta-
cks by creatures calles Elementals start wreaking ha-
voc all over the world. To make matters more difficult, 
Peter finds himself recruited by Nick Fury and ana in-
terdimensional newcomer named Quentin Beck/Mys-
terio to hel fight them and uncover the truth behind 
the attacks. Are the Elementals real? Is Mysterio who 
he says he is?

BLAZER346.Spider-Man: Far From Home. In: IMDB.2019. Dis-

ponível em: https://www.imdb.com/tittle/tt6320628/plot-

summary?ref_=tt_stry_pl. Acesso em:29. nov.2019.

Texto 2

Leia novamente os Textos 1e 2 para responder às 
questões abaixo. 

35)(LEM1206I7) No Texto 1, no trecho “... who 
he says he is?, o termo destacado se refere a 
A) Mysterio
B) Nick Fury
C) Peter Parker
D) Thanos
E) Tony Stark

Comentário: Neste item está sendo avaliado: o estabeleci-
mento de relações entre partes de um texto, identificando 
repetições ou substituições que contribuem para a conti-
nuidade de um texto. Neste caso, está sendo avaliada a 
habilidade do estudante em reconhecer a função do pro-
nome pessoal “he” que se refere à alternativa correta “A”: 
Mysterio.
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Conteúdo: Elementos verbo-visuais para a construção de sentido em textos de diversas esferas de circulação, funções da linguagem verbal e visual - sinais 
gráficos, palavras de efeito, fotos, desenhos, ilustrações etc. - e suas relações no texto.

Descritor: D03 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 

Exemplo de exercício:

A friend in need is a friend indeed

Once upon a time there lived a lion in a forest. One day after a heavy meal. It was sleeping under a tree. After a while, there came a mouse and it started to 
play on the lion. Suddenly the lion got up with anger and looked for those who disturbed its nice sleep. Then it saw a small mouse standing trembling with 
fear. The lion jumped on it and started to kill it. The mouse requested the lion to forgive it. The lion felt pity and left it. The mouse ran away. On another day, 
the lion was caught in a net by a hunter. The mouse came there and cut the net. Thus it escaped. There after, the mouse and the lion became friends. They 
lived happily in the forest afterwards.

Moral: A friend in need is a friend indeed. ENGLISH FOR STUDENTS. A friend in need is a friend indeed. 

Disponível em: Acesso em: 29 nov. 2019. (LEM1117I7_SUP

 31)(LEM1119I7) Nesse texto, no trecho “... the lion got up…”, as palavras destacadas significam 

A) acabar

B) comportar-se

C) desistir

D) levantar-se

E) procurar

Comentário: Nesta questão a habilidade avaliada é: “Inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão”. Sendo assim, exige do estudante se relacionar 
de um modo um pouco mais autônomo com textos e gêneros diversos. Além disso, essa habilidade está fortemente ligada à conhecimentos prévios, os quais 
permitirão o estabelecimento dos sentidos possíveis e a posterior seleção da alternativa correta “D”, que no caso em questão, são as palavras destacadas “got 
up”, que têm o sentido de levantar-se.
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CONTEÚDO: UTILIZAR AS ESTRATÉGIAS DE LEITURA AMPLA (SKIMMING) E DETALHADA (SCANNING); 
RECONHECER PALAVRAS COGNATAS E PALAVRAS-CHAVE QUE EXPRESSEM O TEMA DO TEXTO.
DESCRITOR: D06 – IDENTIFICAR O TEMA DE UM TEXTO.
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

Dancing

Dancing is not only fun is alson a great workout to lose weight. To maintain optimal Healt, one needs to do a 30-minute workout every day. But to lose wei-
ght, one needs to increase the intensity or increase the time of their workout. It goes without saying that what you eat is of prime importance. One needs to 
restrict their calorie intake in order to crate a calorie deficit, which is the first step to lose weight. Some factors that determine your calorie burn are not in 
your hand. Age and body composition are two such factors. The faster you dance, the more calories you burn. Different types of dance help you burn different 
number of calories in the same amount of time. […] The right intensity, music, steps and a wel-monitored diet can help a person burn 400 calories during one 
hour of dancing. People with higher body mass index can lose up to two to there pounds in a week. […] Dancing is a full body workout and the music often 
makes your feet tap on their own. So, undoubtedly, what can be better than dancing to lose weight. TNN.Running vx Dancing: What to choose if you whant 
to lose weight? In:Times of India. 2018.

Disponível em: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/weight-loss/running-vs-dancing-what-to-chose-if-you-want-toloseweight/articles-
show/64191135.cms. Acesso em 29 nov.2019. Fragmento. (LEM1212I7_SUP)

37) (LEM1212I7) Qual é o tema desse texto? 

A) A importância de aumentar a velocidade da dança. 

B) A necessidade da música para a realização da dança. 

C) A queima de calorias de acordo com fatores como idade. 

D) O controle de ingestão de calorias para perder peso. 

E) O potencial da dança como exercício de perda de peso. 

Comentário: Este item requer do estudante “Identificar o tema de um texto”. Essa identificação exige que o leitor atente para as informações trazidas pelo 
autor, demonstrando reconhecer o tema, a partir da compreensão dessas informações. Observando a gradação na apresentação destas, culminando com a 
afirmação ao final do texto: “what can be better than dancing to lose weight”. Alternativa correta “E”.
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CONTEÚDO: CONHECIMENTO DOS GÊNEROS - ELEMENTOS COMPOSICIONAIS DO TEXTO
TIRINHA, CHARGE, HQ, PROPAGANDAS, MEMES ETC. QUE EXPRESSEM IRONIA OU HUMOR.
DESCRITOR: D12 - IDENTIFICAR A FINALIDADE DE TEXTOS DE DIFERENTES GÊNEROS. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

36) (LEM1208I7) Qual é o objetivo comunicativo do Texto 2? 

A) Defender uma opinião.

B) Divertir o leitor. 

C) Divulgar uma obra.

D) Instruir o leitor. 

E) Narrar uma história. 

Comentário: Esta questão requer o: Identificar a finalidade de textos de 
diferentes gêneros. Sendo assim, a habilidade a ser avaliada pressupõe 
a capacidade de se relacionar, de modo autônomo, com textos diversos, 
pois para identificar a finalidade de determinado texto, infere-se a rela-
ção com o gênero ao qual pertence. Neste caso, o gênero apresentado já 
deve ter sido amplamente trabalhado nesta etapa de escolaridade, por-
tanto, o estudante não deve ter dificuldade em identificar que se trata 
de uma campanha de divulgação de um filme, não só pelo conhecimento 
sobre o gênero, mas também pela observação dos elementos presentes 
no texto 2, assinalando então, a alternativa correta “C”.
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CONTEÚDO: DISTINÇÃO ENTRE FATOS E OPINIÕES EM TEXTOS ARGUMENTATIVOS DA ESFERA 
JORNALÍSTICA E NAS DEMAIS ESFERAS SOCIAIS DE CIRCULAÇÃO; VERACIDADE E OS DIVERSOS 
POSICIONAMENTOS IMPLÍCITOS NOS TEXTOS.
DESCRITOR: D14 - DISTINGUIR UM FATO DA OPINIÃO RELATIVA A ESSE FATO. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

How I survived a week without my wallet

My boyfriend and I landed in Washington, D.C. and went straight from the airport to a latenight dinner. When the bill came, I dug thought the abyss of my 
backpack, fumbling for the smooth leather surface of my wallet. And l came up completely empty. My wallet was gone, left in either the seat-back pocket or 
in the Centurion Lounge in SFO. Either way, I had no way to pay for this meal, ando worse, any purchases during our weeklong trip. Lucklily my boyfriend took 
care of the bill, and I used my phone to hail an Uber to take us to our hotel. During that Uber ride, I frantically Googled how I might survive my walletless week. 
But as it turns out, that car ride was just the first of many digital payments I would make over the coming days. I learned that I don’t need a wallet […]Turns 
out, my smartphone can do almost everything my wallet can do, from paying at restaurants to renting a bike, to even getting into a hotel room, And by the 
end of the week, I saw an added benefit for my future travels: I don’t have to bring my wallet everywhere. And imagine being wallet-free at tourist attractions 
[…] or wearing a cute nightclub dress with no pockets. FRENC, Sally. How I Sufvived a Week Without My Wallet. In: New Youk Times. 2019. 

Disponível em: https://www.nytimes.com/2019/09/27/smarter-living/wirecutter/no-wallet-digital-payments.html >. Acesso em 1 out.2019. Fragmento. (LEM1201i7_SUP)

32) (LEM1201I7) Em qual trecho desse texto há uma opinião? 

A) “My boyfriend and I landed in Washington, D.C. ...”. (L.1) 

B) “I had no way to pay for this meal, …” (L. 4-5) 

C) “… my smartphone can do almost everything my wallet can do, …(L.9-10) 

D) “I don’t have to bring my wallet everywhere.” (L12-13) 

E) “… wearing a cute nightclub dress with no pockets”. (L.14) 

Comentário: Esta questão está relacionada com o “distinguir um fato da opinião relativa a esse fato”. Dessa forma, faz-se necessário o leitor observar os 
elementos que diferenciam o fato da opinião, neste caso o fato é: como a autora do texto sobreviveu uma semana sem a sua carteira, já a sua opinião está 
presente na alternativa correta “E”: “wearing a cute nightclub dress no pockets”.



9CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ -  INGLÊS -  3ª SÉRIE  - 2ª EDIÇÃO - 2020

CONTEÚDO: DISTINÇÃO ENTRE FATOS E OPINIÕES EM TEXTOS ARGUMENTATIVOS DA ESFERA 
JORNALÍSTICA E NAS DEMAIS ESFERAS SOCIAIS DE CIRCULAÇÃO A VERACIDADE E OS DIVERSOS 
POSICIONAMENTOS IMPLÍCITOS NOS TEXTOS.
DESCRITOR: D21 - RECONHECER POSIÇÕES DISTINTAS ENTRE DUAS OU MAIS OPINIÕES RELATIVAS 
AO MESMO FATO OU AO MESMO TEMA. 
EXEMPLO DE EXERCÍCIO:

Texto 1

3%(Series) 

Riveting! 9/10 First of all it subbed, not dubbed! The acting is great! But 
it’s tougher to look convincing when the words don’t quite match up. 
In the original language, tone, pacing and inflection help complete the 
communication package. The main characters all have distinct personali-
ties, but while some are more likable than others, they all have a strong 
drive to do what it takes to progress. […] WINDCACHE. In. imdb.2016.
Disponível em:.Acesso em: 29 nov.2019. Fragmento. 

Texto 2 

A Rare Gem 10/10 3% is one of those rare shows that only gets better and 
better it goes. Season 3, so far, is shaping up to be the most enthralling 
season yet, which, let me tell you, is absolutely saying something! The 
world continues to be fleshed out, and the already quite complex cha-
racters are only getting more interesting. Do yourself a favor, watch at 
least to episode three before you pass judgement. You won’t regret it!  

MCKENZIE-BOYLE. A Rare Gem. In:IMDB.2019.Disponível em: https://www.imob.
com/review/rw4928080/?ref_=urv>. Acesso em: 29 nov.2019. (LEM1209I7_SUP)

27)(LEM1209I7) Sobre a série 3%, esses textos 

A) Apontam uma visão negativa dos fatos. 

B) Apresentam ideias irrelevantes. 

C) Defendem opiniões semelhantes. 

D) Expõem um discurso confuso. 

E) Têm pensamentos divergentes. 

Comentário: Esta questão requer que o estudante reconheça posições dis-
tintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo 
tema. Isto configura-se como uma ação complexa de análise textual. Neste 
caso temos um primeiro texto, elaborado em primeira pessoa, que trata de 
uma opinião a respeito da atuação das personagens de uma série de tele-
visão. Já no segundo texto, também em primeira pessoa, o autor apresenta 
além da opinião sobre personagens, comentários a respeito da série em si 
e fazendo um convite a assisti-la. Para optar pela alternativa correta “C”, o 
estudante deve observar que o texto 1 demarca bem a opinião a respeito 
de interpretação, entonação, idioma, ritmo e inflexão. Enquanto no texto 2 
essa informação é secundária, utilizada pelo autor para a promoção e divul-
gação da série.


