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Apresentação

Monitorar para avançar
AVALIAÇÃO EXPRESSA COMPROMISSO COM O DIREITO DE APRENDER E PERMITE 

A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS COM BASE EM EVIDÊNCIAS

Pesquisar a qualidade da educação da rede pública de ensino, a fim de 

que políticas públicas sejam elaboradas com base em evidências, expres-

sa o compromisso com o direito de aprender de toda criança e todo jovem 

brasileiros em idade escolar. Esse direito está sustentado em dispositivos 

legais, como a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 (LDB/96), e repre-

senta não apenas esforços voltados ao acesso e à permanência de es-

tudantes na escola, mas a garantia de padrões que combinem qualidade 

com equidade na oferta educacional. 

O direito de aprender tem natureza social e é dever do Estado e da fa-

mília, sendo promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidada-

nia e a sua qualificação ao trabalho. Mas como saber se esse direito vem 

sendo atendido na prática?

A avaliação educacional externa em larga escala produz informação que 

viabiliza o monitoramento do direito à educação nas escolas de Goiás, 

permitindo um acompanhamento periódico de indicadores referentes às 

instituições e aos estudantes individualmente. O Sistema de Avaliação 
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“
O SAEGO pretende 
observar o desempenho 
de estudantes por meio
de testes padronizados,
com o objetivo de verificar 
o que eles sabem e 
são capazes de fazer

”
Educacional do Estado de Goiás – SAEGO busca, então, observar o de-

sempenho de estudantes por meio de testes padronizados, cujo objetivo 

é aferir o que eles sabem e são capazes de fazer, a partir da identificação 

do desenvolvimento de habilidades e competências consideradas essen-

ciais para que consigam avançar no processo de escolarização.

Para conhecer melhor o SAEGO, acompanhe a linha do tempo que abre 

este volume. Em seguida, você pode conferir os resultados gerais da sua 

escola em língua portuguesa, bem como um roteiro para apoiar a leitura 

e a análise dos dados, com algumas orientações em relação aos usos 

possíveis e adequados desses resultados. 

Além dos resultados gerais, um novo indicador está sendo divulgado nas 

revistas de língua portuguesa: os perfis de alfabetização e letramento para 

o 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental. O percurso da avaliação e uma 

sugestão para atividade pedagógica também integram esta publicação, 

que apresenta, em seu Anexo, as descrições dos níveis de desempenho 

referentes à disciplina em foco, acompanhadas por exemplos de itens.

Boa leitura!
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2011 20132012

92,9%
Participação 

Previstos: 8.943 estudantes
Efetivos: 8.312 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

77,9%
Participação 

Previstos: 138.300 estudantes
Efetivos: 107.707estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

91,6%
Participação 

Previstos: 8.716 estudantes
Efetivos: 7.985 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

79,5%
Participação 

Previstos: 131.911 estudantes
Efetivos: 104.869 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

93,3%
Participação 

Previstos: 9.426 estudantes
Efetivos: 8.799 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

83,5%
Participação 

Previstos: 135.516 estudantes
Efetivos: 113.194 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

Linha do tempo

Trajetória evidencia 
avanços e desafi os
INFORMAÇÕES DÃO SUPORTE À ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

COERENTES COM A REALIDADE PERCEBIDA POR MEIO DA AVALIAÇÃO

REDE ESTADUAL

ESCOLAS CONVENIADAS

Linha do tempo
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88,0%
Participação 

Previstos: 9.248 estudantes
Efetivos: 8.135 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

80,3%
Participação 

Previstos: 123.185 estudantes
Efetivos: 98.886 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

93,5%
Participação 

Previstos: 8.989 estudantes
Efetivos: 8.408 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

84,0%
Participação 

Previstos: 124.701 estudantes
Efetivos: 104.769 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

94,0%
Participação 

Previstos: 9.065 estudantes
Efetivos: 8.517 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

87,3%
Participação 

Previstos: 124.787 estudantes
Efetivos: 108.940 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

93,7%
Participação 

Previstos: 8.756 estudantes
Efetivos: 8.207 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

89,6%
Participação 

Previstos: 126.792 estudantes
Efetivos: 113.660 estudantes

Etapas: 2º, 5º e 9º anos do EF 
e 3ª série do EM

Língua Portuguesa e 
Matemática

2014 2015 2016
2017

O Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás – SAEGO foi criado em 2011 pela Secretaria de 

estado de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, com o objetivo de fornecer dados relevantes sobre o 

ensino ofertado, identifi cando avanços e desafi os nas redes e em cada unidade escolar.

O SAEGO vem mantendo o mesmo desenho de avaliação desde sua criação, aplicando testes de pro-

fi ciência em duas disciplinas – língua portuguesa e matemática – aos estudantes do 2°, 5° e 9º anos do 

ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio da rede estadual e das escolas particulares conve-

niadas. 
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Nesta seção, você conhece os resultados alcan-

çados pela sua escola em língua portuguesa. Os 

dados apresentados a seguir são provenientes 

dos testes de desempenho aplicados aos estu-

dantes de cada etapa avaliada no SAEGO 2017. 

Os resultados informam a qualidade e a equi-

dade da oferta educacional, de acordo com o 

aferido pela Teoria de Resposta ao Item (TRI), em 

que se avalia o desenvolvimento de habilidades 

e competências por meio de testes padronizados 

de proficiência, e pela Teoria Clássica dos Tes-

tes (TCT), que aponta o percentual de acertos de 

itens no teste.

Com o intuito de orientá-lo na apropriação de 

todas as informações apresentadas, estão pre-

sentes neste volume um roteiro de leitura e 

análise dos resultados e instruções para seus 

melhores usos.

Os resultados da sua escola também estão dis-

poníveis no endereço:

www.saego.caedufjf.net 

Conheça e divulgue!

Resultados da sua escola em língua portuguesa

Desempenho revela 
qualidade da oferta 
INDICADORES DE DESEMPENHO E PARTICIPAÇÃO NA AVALIAÇÃO 

SÃO DIVULGADOS POR ETAPA DE ESCOLARIDADE 

A interpretação pedagógica dos resultados 

As proficiências obtidas pelos estudantes nos testes aplicados precisam 

ser interpretadas à luz da escala de proficiência. Para analisá-la, acesse 

www.saego.caedufjf.net. A escala é um instrumento que contém a des-

crição pedagógica das habilidades avaliadas. Ela orienta o trabalho do 

professor, apresentando os resultados em uma espécie de régua na qual 

os valores obtidos são categorizados em intervalos que indicam o grau 

de desenvolvimento das habilidades pelos estudantes que alcançaram 

determinado padrão de desempenho. No site, você também encontrará 

as matrizes de referência da avaliação, que apresentam as habilidades e 

competências esperadas para cada etapa avaliada e orientam a produção 

dos itens que compõem os testes.
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Roteiro de leitura e análise

Orientações auxiliam na 
interpretação de resultados
 INFORMAÇÕES CONTEXTUAIS, PROJETO PEDAGÓGICO E RESULTADOS 

DA AVALIAÇÃO INTERNA DEVEM SER CONSIDERADOS

A avaliação externa é ferramenta valiosa para a melhoria do ensino e da aprendiza-

gem na escola, podendo servir de apoio ao planejamento pedagógico dos professo-

res em sala de aula. 

Para a efetivação do trabalho comprometido com a garantia do direito a uma educa-

ção de qualidade, é necessário saber ler e analisar os resultados dessa avaliação, a 

fim de construir um diagnóstico substantivo da aprendizagem na escola. Lembre-se: 

os resultados devem ser analisados em conjunto com as informações contextuais da 

escola e, principalmente, com o projeto pedagógico e os resultados da avaliação in-

terna, de aprendizagem, conduzida por você e seus pares durante o ano letivo. 

As orientações quanto à leitura e à análise dos resultados da avaliação externa, no 

âmbito da sua escola, apresentadas a seguir, vão ajudá-lo a compreender melhor 

como utilizá-los, de maneira que você possa organizar seu trabalho, considerando as 

informações ora produzidas.

O exercício proposto neste roteiro deve ser realizado por etapa de escolaridade ava-

liada nesta disciplina. Ao final, sugere-se a sistematização da sua análise com o olhar 

para todas as etapas desta disciplina oferecidas por sua escola.

Indicador de 
participação

Perfis de 
alfabetização 
e letramento

Indicadores de 
desempenho 
estudantil
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Este dado informa o percentual de estudantes que se encontram em situação de 

aprendizagem, considerada inadequada para a etapa de ensino, que sinalize al-

fabetização incompleta no 5º ano e letramento insuficiente no 9º ano do ensino 

fundamental.

Perfis de alfabetização e letramento

Na seção Perfis 

de alfabetização e 

letramento, você 

encontrará um 

detalhamento sobre 

esse novo indicador.

Na sua escola, 70%1 ou mais 

dos estudantes do 5º ano do 

ensino fundamental apresentam 

alfabetização incompleta?

Sim Não

 70%
Se 70% ou mais dos estudantes 

apresentam alfabetização incompleta, 

eles não alcançaram nível suficiente 

de aprendizado nessa etapa de 

escolaridade, não atendendo à meta 

estabelecida pelo PNE 2014-2024.

 30%
Caso o percentual registrado seja 

igual ou menor do que 30%, sua 

escola alcançou essa meta. Porém, é 

importante ressaltar que o compromisso 

pactuado para a educação é de 

alfabetização plena de todos os 

estudantes até o 3º ano do ensino 

fundamental.

Na sua escola, 70% ou mais 

dos estudantes do 9º ano do 

ensino fundamental apresentam 

letramento insuficiente? 

Sim Não

 70%
Se 70% ou mais dos estudantes 

apresentam letramento insuficiente, 

eles não alcançaram nível suficiente 

de aprendizado nessa etapa de 

escolaridade, não atendendo à meta 

estabelecida pelo PNE 2014-2024.

 30%
Caso o percentual registrado seja igual 

ou menor do que 30%, sua escola 

alcançou essa meta, o que assegura o 

desenvolvimento humano e social na 

formação escolar de nível fundamental, 

com o domínio da leitura e da escrita 

e de seus usos sociais, preparando 

esses estudantes para prosseguir em 

direção ao ensino médio.

Observe os resultados da sua escola e organize sua leitura e análise.

1 A marca de 70% obedece às estratégias da Meta 7 do Plano Nacional de Educação 2014-2024, Lei 

Nº 13.005, de 25 de junho de 2014 (PNE/2014-2024). Especialmente, a estratégia 7.2 visa assegurar, no 

quinto ano de vigência do PNE, que pelo menos 70% dos alunos do ensino fundamental e médio tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo.
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Observe os resultados da sua escola na etapa em foco e organize sua leitura e análise.

Nesta edição, a participação registrada é de: ______%.

Esse indicador de participação retrata a média de frequência de estudantes no 

decorrer do ano letivo? 

Sim Não

O percentual de participação, ao longo do tempo:

aumentou. diminuiu. manteve-se estável. oscilou.

A avaliação em Goiás é censitária, logo, deve incluir todos os estudantes matriculados 

na rede de ensino. Cada escola deve certificar-se de que os estudantes previstos 

estejam presentes no momento da aplicação e respondam aos testes de proficiência 

e questionários, quando houver. Importa destacar que os indicadores de desempenho 

da escola só podem ser generalizados quando o percentual de participação for igual 

ou maior do que 80%2. 

Liste algumas hipóteses para explicar a participação da sua escola na avaliação 

externa. 

Indicador de participação 

Identifique, neste quadro, os resultados escolhidos para o exercício a seguir.

Repita esse exercício para cada etapa de escolaridade avaliada nesta disciplina.

Disciplina: Língua Portuguesa

Etapa: 

2 O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC) divulgou recentemente 

a adoção desse percentual para divulgação dos resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). O 

percentual foi adotado para a representatividade dos resultados.

REVISTA DO PROFESSOR - LíNGuA PORTuGuESA   15



Observe os resultados da sua escola nesta disciplina e organize sua 

leitura e análise.

Importa, nesse momento, que você faça reflexões de ordem qualitativa 

sobre os resultados da avaliação. 

Proficiência média

Considere agora a proficiência média nesta disciplina.

Identifique a média de proficiência dos estudantes e localize em que 

padrão de desempenho ela está alocada: 

Esse padrão é o mesmo em que se encontra o maior percentual de 

estudantes? 

Sim Não

Indicadores de desempenho estudantil

Considerando as hipóteses levantadas, quais estratégias podem ser 

adotadas, para aumentar ou manter (se acima de 80%) o indicador de 

participação de estudantes na avaliação externa? 

Proficiência refere-se 

ao conhecimento ou à 

aptidão demonstrados por 

estudantes avaliados em 

determinada disciplina e 

etapa de escolaridade.
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Em geral, a proficiência  média retrata o desempenho da maioria dos es-

tudantes, mas nem sempre essas informações coincidem. A divergência 

sinaliza os riscos de se adotar única e exclusivamente a proficiência mé-

dia da escola para informar a qualidade da oferta educacional. Essa profi-

ciência média pode mascarar uma situação de desigualdade educacional 

entre os estudantes, pois aqueles com maior desempenho, embora em 

menor quantitativo, elevam a média da escola. O contrário também é pos-

sível: estudantes com proficiência muito baixa podem diminuir essa média.

É importante observar, na série histórica da avaliação, se a média vem 

aumentando a ponto de avançar nos padrões de desempenho, ou se está 

ocorrendo estagnação, queda ou oscilação desses padrões.

O grande desafio é garantir que todos os estudantes alcancem padrões 

de desempenho adequados à etapa de escolaridade em que se encon-

tram. Isso demonstra que a escola está conseguindo melhorar a qualida-

de da educação que oferece com garantia de equidade: todos os estu-

dantes aprendendo.

Observe se isso ocorre e reflita sobre as principais razões para o 

cenário identificado. 

Utilize os espaços das 

margens para suas 

reflexões e anotações.

REVISTA DO PROFESSOR - LíNGuA PORTuGuESA   17



Padrões de desempenho estudantil

Você agora será convidado a olhar a distribuição dos estudantes por 

padrão de desempenho, uma vez que a análise isolada da proficiência 

média pode direcionar o seu olhar a comparações inadequadas em rela-

ção aos resultados de edições anteriores. 

Identifique o padrão de desempenho estudantil em que se encontra o 

maior percentual de estudantes dessa etapa de escolaridade:

Abaixo do básico.

Básico.

Proficiente.

Avançado.

Qual é a sua percepção sobre a distribuição dos estudantes por 

padrão de desempenho? 

Observe se há concentração de estudantes em um ou mais padrões e se 

esses padrões são aqueles que denotam maiores dificuldades de apren-

dizagem. 

Idealmente, espera-se que todos os estudantes alcancem os padrões 

mais avançados de aprendizagem, ou seja, os padrões de desempenho 

Proficiente e Avançado, aqueles considerados adequados para sua etapa 

de escolaridade.

Padrões de desempenho 

estudantil são definidos 

a partir de intervalos da 

escala de proficiência em 

que há estudantes com 

desempenho semelhante, 

compondo agrupamentos 

com desenvolvimento 

similar de habilidades e 

competências.
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Reflita e liste as possíveis causas desses resultados, que demonstram 

um quadro de estabilidade ou de crescimento/queda/oscilação. 

Considere o trabalho docente, o projeto político-pedagógico, os progra-

mas e os projetos institucionais presentes no cotidiano escolar. 

Informe o quantitativo de estudantes, em números absolutos, em 

cada padrão de desempenho, nas últimas edições da avaliação:

EDIÇÃO
Abaixo do 

básico
Básico Proficiente Avançado

2015

2016

2017

É possível afirmar que a distribuição dos estudantes por padrão de 

desempenho no ciclo 2017, com relação às edições anteriores, é:

semelhante. diferente.

Se a distribuição é semelhante, o 
quadro é de estabilidade. 

Se a distribuição é diferente, o 
quadro pode ser de crescimento, 
queda ou oscilação.
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Quais estratégias podem ser adotadas para melhorar o desempenho 

dos estudantes alocados nos padrões que caracterizam maiores 

dificuldades de aprendizagem? 

Reflita sobre o desenvolvimento da proposta curricular, sua implementa-

ção na escola, o projeto político-pedagógico, os programas e os projetos 

institucionais presentes no cotidiano escolar. 

Para estudantes com maiores dificuldades, a intervenção pedagógica 

deve ser orientada no sentido de auxiliá-los no desenvolvimento das ha-

bilidades e competências esperadas e ainda não desenvolvidas até a 

etapa de escolaridade avaliada. Já para os estudantes com melhor de-

sempenho, os esforços podem ser dirigidos ao aprofundamento dessas 

habilidades e competências.

Percentuais de acerto por tópico

Observe agora os percentuais de acerto por tópico. 

Atenção: esses resultados são provenientes da Teoria Clássica dos Testes 

(TCT) e, por isso, não são dados comparáveis ano a ano. 

Identifique os tópicos com maiores percentuais de acerto. Esses 

tópicos estão concentrados nos padrões de desempenho mais baixos 

ou mais altos?

Tópico
Percentual total
(Abaixo do básico e 
Básico)

Percentual total
(Proficiente e 
Avançado)

Consulte a seção Como 

utilizar os resultados 

para complementar a 

análise dos indicadores 

apresentados até aqui.
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Faça um amplo exame em relação aos tópicos, identificando os descrito-

res contidos neles, ou seja, as habilidades e competências detalhadas. 

Para isso, tenha em mãos a matriz de referência da etapa escolhida. 

Caso os descritores com maiores percentuais de acerto sejam aqueles 

relacionados aos dois padrões mais baixos, isso significa dizer que os es-

tudantes ainda não desenvolveram as habilidades esperadas para a eta-

pa avaliada. Verifique se essas habilidades fazem parte dos objetivos de 

aprendizagem previstos no seu planejamento.

Sugestão: reveja seu planejamento, discuta com seus colegas e 

registre suas observações. 

Conclusão

Com os seus pares, discuta a percepção geral a respeito dos resultados 

da sua escola em Língua Portuguesa. 

Sistematize suas análises, indicando os destaques positivos e/ou 

negativos em relação a esses resultados, nesta disciplina. 
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Com base em suas análises, quais são os principais desafios a serem 

superados durante este ano letivo (2018)?

A participação da escola.

O percentual de estudantes no perfil de alfabetização e letramen-

to adequado. 

O número de estudantes nos padrões de desempenho considera-

dos adequados para a etapa.

A média de proficiência da escola.

O desenvolvimento das habilidades mínimas esperadas para a 

etapa de escolaridade avaliada.

As demandas priorizadas devem ser compartilhadas coletivamente, para 

que possam compor o plano de ação da escola, que deve ser de respon-

sabilidade de todos.

Para aprofundar as análises iniciadas por este roteiro, consulte, no Anexo, 

a descrição pedagógica dos padrões/níveis de desempenho e os exem-

plos de itens referentes a cada um.

Neste volume, são apresentadas, ainda, sugestões para a prática peda-

gógica pautadas nos resultados da avaliação.

Para refletir:

Leia mais sobre “A avaliação de desempenho e a proposta de competências 

na organização da aprendizagem dos estudantes”, no site do SAEGO, na 

plataforma de Desenvolvimento Profissional.
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 Como utilizar os resultados

 Atenção aos usos possíveis 
e adequados dos dados
TCT IDENTIFICA PERCENTUAIS DE ACERTO NO TESTE E TRI POSSIBILITA

COMPARABILIDADE DE RESULTADOS AO LONGO DO TEMPO.

Na avaliação educacional externa em larga escala de Goiás, os dados 

são produzidos por metodologia específi ca – utilizando-se a Teoria Clás-

sica dos Testes (TCT) e a Teoria de Resposta ao Item (TRI). 

Os resultados baseados na Teoria Clássica dos Testes (TCT) apresentam 

o percentual de acertos em relação ao total de itens do teste, bem como 

a relação de acerto para cada descritor avaliado.

A Teoria de Resposta ao Item (TRI), por sua vez, atribui ao desempenho 

dos estudantes uma profi ciência (e não uma nota). Essa metodologia leva 

em consideração uma modelagem estatística capaz de determinar um va-

lor/peso diferenciado para cada item que o estudante respondeu no teste 

de profi ciência; desse modo, é possível estimar o que o estudante é capaz 

de fazer, de acordo com os itens respondidos corretamente.

A profi ciência é determinada considerando o padrão de respostas dos 

estudantes, de acordo com o grau de difi culdade e demais parâmetros 

dos itens. Cada item possui um grau de difi culdade próprio e parâmetros 

diferenciados, atribuídos por meio do processo de calibração dos itens, o 

que permite a comparabilidade ao longo do tempo.

Os itens que compõem os testes da avaliação educacional em larga es-

cala são elaborados a partir das matrizes de referência. Cabe destacar 

que as matrizes não englobam todo o currículo. A partir de um recorte 

das diretrizes curriculares, são defi nidas as habilidades passíveis de se-

rem avaliadas em testes padronizados de desempenho, constituindo as 

referidas matrizes de referência para a avaliação.

Tendo em vista essas características da avalição, é necessário ter atenção 

aos usos possíveis e adequados de seus resultados.
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O que não fazer

• Entender que a melhora de profi ciência média 
corresponde imediatamente à melhora de pa-
drão de desempenho.

• Entender que os estudantes alocados em um 
padrão de desempenho em uma disciplina estão 
no mesmo padrão em outra disciplina.

• Entender que os intervalos dos padrões são os 
mesmos para cada etapa e disciplina avaliadas.

• Supor que estudantes alocados em padrões 
de desempenho cujos intervalos estão no início 
da escala de profi ciência não são capazes de 
aprender e, por isso, têm baixo desempenho.

• Ignorar as demandas de estudantes alocados 
nos intervalos mais altos da escala, pressupon-
do que eles não requerem atenção docente.

O que não fazer

• Atribuir a difi culdade na melhoria dos resultados 
apenas às ações de gestores e professores.

• Comparar os próprios resultados com os de 
outras escolas, ignorando os contextos.

Padrões de desempenho estudantil

Metas de aprendizagem

O que fazer

• Identifi car, em cada etapa e disciplina, os 
estudantes com mais difi culdades de aprendi-
zagem.

• Reconhecer que cada padrão de desempenho 
corresponde a diferentes níveis de aprendi-
zagem, o que requer planejamento específi co 
para cada um deles.

• Acompanhar, a cada ano, se a escola apresen-
ta resultados semelhantes para cada etapa 
e disciplina (se a sua profi ciência média está 
alocada no mesmo padrão de desempenho).

O que fazer

• Entender que o estabelecimento de metas au-
xilia no monitoramento da oferta educacional e, 
consequentemente, dos resultados alcançados 
a cada ano.

• Orientar-se a partir das metas pactuadas 
para defi nir ações pedagógicas e de gestão 
capazes de provocar mudanças positivas e 
substantivas.

O que não fazer

• Ler os resultados como dados longitudinais, 
quando a avaliação não tiver essa fi nalidade.

• Comparar os resultados da escola em diferen-
tes disciplinas.

• Considerar a profi ciência média isoladamente, 
sem analisá-la com a ajuda da escala.

O que não fazer

• Supor que, uma vez elevado o percentual de par-
ticipação, não se faz necessário promover ações 
que possam aumentar esse percentual.

• Generalizar os resultados da avaliação se o 
percentual de participação não for representativo, 
ou seja, maior ou igual a 80%.

Profi ciência média

Participação

O que fazer

• Comparar os resultados da escola ano a ano, 
para a mesma etapa.

• Comparar os resultados de diferentes etapas, 
com a mesma escala de profi ciência, para a 
mesma disciplina.

• Analisar os resultados a partir da leitura e inter-
pretação pedagógica da escala de profi ciência, 
observando o desenvolvimento de habilidades 
e competências.

O que fazer

• Acompanhar o percentual de participação, ano 
a ano, com o objetivo de atingir a participação 
total, visto que a avaliação é censitária.

• Entender que uma participação maior ou igual 
a 80% contribui para mensurar a qualidade dos 
processos de ensino e aprendizagem.
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O que não fazer

• Entender que a melhora de profi ciência média 
corresponde imediatamente à melhora de pa-
drão de desempenho.

• Entender que os estudantes alocados em um 
padrão de desempenho em uma disciplina estão 
no mesmo padrão em outra disciplina.

• Entender que os intervalos dos padrões são os 
mesmos para cada etapa e disciplina avaliadas.

• Supor que estudantes alocados em padrões 
de desempenho cujos intervalos estão no início 
da escala de profi ciência não são capazes de 
aprender e, por isso, têm baixo desempenho.

• Ignorar as demandas de estudantes alocados 
nos intervalos mais altos da escala, pressupon-
do que eles não requerem atenção docente.

O que não fazer

• Atribuir a difi culdade na melhoria dos resultados 
apenas às ações de gestores e professores.

• Comparar os próprios resultados com os de 
outras escolas, ignorando os contextos.

Padrões de desempenho estudantil

Metas de aprendizagem

O que fazer

• Identifi car, em cada etapa e disciplina, os 
estudantes com mais difi culdades de aprendi-
zagem.

• Reconhecer que cada padrão de desempenho 
corresponde a diferentes níveis de aprendi-
zagem, o que requer planejamento específi co 
para cada um deles.

• Acompanhar, a cada ano, se a escola apresen-
ta resultados semelhantes para cada etapa 
e disciplina (se a sua profi ciência média está 
alocada no mesmo padrão de desempenho).

O que fazer

• Entender que o estabelecimento de metas au-
xilia no monitoramento da oferta educacional e, 
consequentemente, dos resultados alcançados 
a cada ano.

• Orientar-se a partir das metas pactuadas 
para defi nir ações pedagógicas e de gestão 
capazes de provocar mudanças positivas e 
substantivas.

O que não fazer

• Ler os resultados como dados longitudinais, 
quando a avaliação não tiver essa fi nalidade.

• Comparar os resultados da escola em diferen-
tes disciplinas.

• Considerar a profi ciência média isoladamente, 
sem analisá-la com a ajuda da escala.

O que não fazer

• Supor que, uma vez elevado o percentual de par-
ticipação, não se faz necessário promover ações 
que possam aumentar esse percentual.

• Generalizar os resultados da avaliação se o 
percentual de participação não for representativo, 
ou seja, maior ou igual a 80%.

Profi ciência média

Participação

O que fazer

• Comparar os resultados da escola ano a ano, 
para a mesma etapa.

• Comparar os resultados de diferentes etapas, 
com a mesma escala de profi ciência, para a 
mesma disciplina.

• Analisar os resultados a partir da leitura e inter-
pretação pedagógica da escala de profi ciência, 
observando o desenvolvimento de habilidades 
e competências.

O que fazer

• Acompanhar o percentual de participação, ano 
a ano, com o objetivo de atingir a participação 
total, visto que a avaliação é censitária.

• Entender que uma participação maior ou igual 
a 80% contribui para mensurar a qualidade dos 
processos de ensino e aprendizagem.

REVISTA DO PROFESSOR - LíNGuA PORTuGuESA   25



Nos últimos anos, os resultados das avaliações da educação bá-

sica têm apontado, de modo geral, para a baixa qualidade do en-

sino oferecido nas escolas brasileiras. Observa-se, além do baixo 

desempenho demonstrado pelos alunos nas competências básicas 

necessárias para a continuidade dos estudos, a existência de gran-

des contingentes de crianças e adolescentes que, em decorrência 

das difi culdades de aprendizagem e do pouco incentivo para os 

estudos, terminam por desistir da escola, abandonando a sala de 

aula por motivos variados. Para enfrentar esse problema, é preciso 

corrigir a tempo as difi culdades de aprendizagem, especialmente 

nos anos iniciais.

Os perfi s de alfabetização e letramento identifi cam os estudantes 

com desempenho inadequado nos três anos escolares considera-

dos conclusivos de etapas importantes da educação básica: 3º, 5º 

e 9º anos do ensino fundamental. 

Esses perfi s identifi cam estudantes ainda:

não alfabetizados 

no 3º ano do ensino fundamental;

com alfabetização incompleta 

no 5º ano do ensino fundamental;

com letramento insufi ciente 

no 9º ano do ensino fundamental.

 Perfi s de alfabetização e letramento

 Novo indicador 
evidencia desafi o 
CORREÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS 

É NECESSÁRIA PARA ENFRENTAR ABANDONO DA SALA DE AULA 

Os resultados do SAEGO são divulgados com o uso de indicadores 

específi cos, sendo eles a profi ciência média, a taxa de participação 

na avaliação, a distribuição de estudantes por padrão de desempe-

nho e o percentual médio de acerto por descritor. 

No ciclo 2017, um novo indicador está sendo apresentado: o perfi l 

de alfabetização e letramento, para o 3º, 5º e 9º anos do ensino 

fundamental, em língua portuguesa. A intenção é divulgar um dado 

que sintetize o tamanho do desafi o a ser enfrentado no ensino fun-

damental brasileiro, assim como fez o Inep/MEC na última edição 

da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA 2016).

ATÉ 2016 A PARTIR DE 2017

D1 D2 D3
100% 33% 90%

Profi ciência
média

Participação Distribuição 
de estudantes 
por padrão de 
desempenho

Percentual 
médio de acerto 
por descritor

Perfi s de 
alfabetização
e letramento
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Nos últimos anos, os resultados das avaliações da educação bá-

sica têm apontado, de modo geral, para a baixa qualidade do en-

sino oferecido nas escolas brasileiras. Observa-se, além do baixo 

desempenho demonstrado pelos alunos nas competências básicas 

necessárias para a continuidade dos estudos, a existência de gran-

des contingentes de crianças e adolescentes que, em decorrência 

das difi culdades de aprendizagem e do pouco incentivo para os 

estudos, terminam por desistir da escola, abandonando a sala de 

aula por motivos variados. Para enfrentar esse problema, é preciso 

corrigir a tempo as difi culdades de aprendizagem, especialmente 

nos anos iniciais.

Os perfi s de alfabetização e letramento identifi cam os estudantes 

com desempenho inadequado nos três anos escolares considera-

dos conclusivos de etapas importantes da educação básica: 3º, 5º 

e 9º anos do ensino fundamental. 

Esses perfi s identifi cam estudantes ainda:

não alfabetizados 

no 3º ano do ensino fundamental;

com alfabetização incompleta 

no 5º ano do ensino fundamental;

com letramento insufi ciente 

no 9º ano do ensino fundamental.

 Perfi s de alfabetização e letramento

 Novo indicador 
evidencia desafi o 
CORREÇÃO DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NOS ANOS INICIAIS 

É NECESSÁRIA PARA ENFRENTAR ABANDONO DA SALA DE AULA 

Os resultados do SAEGO são divulgados com o uso de indicadores 

específi cos, sendo eles a profi ciência média, a taxa de participação 

na avaliação, a distribuição de estudantes por padrão de desempe-

nho e o percentual médio de acerto por descritor. 

No ciclo 2017, um novo indicador está sendo apresentado: o perfi l 

de alfabetização e letramento, para o 3º, 5º e 9º anos do ensino 

fundamental, em língua portuguesa. A intenção é divulgar um dado 

que sintetize o tamanho do desafi o a ser enfrentado no ensino fun-

damental brasileiro, assim como fez o Inep/MEC na última edição 

da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA 2016).

ATÉ 2016 A PARTIR DE 2017

D1 D2 D3
100% 33% 90%

Profi ciência
média

Participação Distribuição 
de estudantes 
por padrão de 
desempenho

Percentual 
médio de acerto 
por descritor

Perfi s de 
alfabetização
e letramento
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Estudantes com alfabetização incompleta 

demonstram domínio em relação às 

habilidades descritas no perfi l anterior; porém, 

ainda apresentam difi culdade para ler, com 

autonomia, textos comuns às situações 

cotidianas externas ao ambiente escolar, 

como notícias, cartas ou mesmo textos 

literários. Alguns desses estudantes são 

capazes de ler frases e localizar informações 

em textos curtos, ao passo que outros já 

conseguem realizar inferências, mas em 

tirinhas ou histórias em quadrinhos. Isto é, 

as operações de leitura que são capazes 

de realizar são pautadas em processos 

cognitivos principalmente relacionadas ao 

lembrar, orientadas por textos frequentes 

no contexto escolar. Os estudantes devem, 

ainda, consolidar os processos associados 

ao reconhecimento de palavras, pois a leitura 

hesitante decorre dessa difi culdade e o 

esforço para a decodifi cação compromete 

a compreensão de textos mais longos e, 

consequentemente, de inferências mais 

complexas. Esse perfi l de desempenho é 

delineado ao se analisar o desempenho de 

estudantes do 5º ano do ensino fundamental 

nos testes de profi ciência.

Para caracterizar o letramento insufi ciente, 

considera-se o desempenho de estudantes 

do 9º ano do ensino fundamental. É 

esperada, minimamente, desses estudantes, 

a alfabetização plena, visto que as 

aprendizagens em curso não prescindem 

da leitura e da escrita, e busca-se identifi car 

se estão inseridos na sociedade, gozando 

com legitimidade direitos e exercendo com 

responsabilidades deveres, a partir dos 

usos sociais inerentes à capacidade de ler 

e escrever. Porém, a insufi ciência é notada 

porque não há domínio de habilidades que 

permitem o desenvolvimento de estratégias 

reguladoras da leitura. Há, nesse perfi l, 

estudantes os quais conseguem realizar 

leitura, localização de informações e 

inferências, bem como retomadas por meio 

de pronomes e relações lógico-discursivas 

em texto predominantemente narrativos, em 

sua maioria, com temas familiares e estruturas 

linguísticas mais simples e familiares.

Alfabetização incompleta Letramento insufi ciente

No perfi l não alfabetizado, encontram-

se estudantes que conseguem identifi car 

que as letras representam sons da fala, 

reconhecendo letras ou mesmo lendo 

palavras em diferentes padrões silábicos, sem, 

todavia, conseguirem ler textos, mesmo os de 

pequena extensão e com vocabulário pouco 

complexo. Nesse mesmo perfi l, também, 

estão estudantes que começam a localizar 

informações em textos curtos e comuns no 

ambiente escolar, além de reconhecer a 

fi nalidade de textos como receitas, convites e 

bilhetes. Apesar disso, esses estudantes ainda 

não podem ser considerados alfabetizados, 

pois mesmo em se tratando de habilidades 

tão básicas, elas exigem desses alunos um 

grande esforço para a decodifi cação. 

Não alfabetizados

Para entender

Entendendo que a avaliação externa tem o pro-

pósito de investigar o que os estudantes apren-

deram, com base na aplicação de conhecimen-

tos a situações reais e resolução de problemas 

cotidianos, o desempenho adequado pode ser 

traduzido, por exemplo, na capacidade de usar 

as habilidades de leitura desenvolvidas para 

compreensão de informações encontradas em 

diferentes gêneros e, posteriormente, para ex-

pressão e posicionamentos perante o mundo. 

Estudantes com o perfi l de desempenho consi-

derado inadequado  evidenciam, portanto, o des-

cumprimento do que está pactuado para a quali-

dade da oferta educacional. 

Com a sistematização do quantitativo de estu-

dantes não alfabetizados no 3º ano, com alfabe-

tização incompleta no 5º ano e com letramento 

insufi ciente no 9º ano do ensino fundamental, 

busca-se tratar das difi culdades de aprendiza-

gem dos estudantes das escolas públicas, re-

gistradas a cada etapa escolar avaliada, a fi m 

de desvendar os caminhos necessários para a 

melhoria das habilidades requeridas por esses 

perfi s. Os perfi s de desempenho para a alfabe-

tização e o letramento, descritos a seguir, foram 

construídos com essa intenção.

Em linhas gerais, são considerados estudantes 

com alfabetização e letramento inadequados 

aqueles que não atingiram determinada profi -

ciência, representativa do desenvolvimento de 

habilidades e competências esperadas para a 

etapa, sintetizadas no domínio da leitura e da es-

crita e de seus usos sociais. 
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Estudantes com alfabetização incompleta 

demonstram domínio em relação às 

habilidades descritas no perfi l anterior; porém, 

ainda apresentam difi culdade para ler, com 

autonomia, textos comuns às situações 

cotidianas externas ao ambiente escolar, 

como notícias, cartas ou mesmo textos 

literários. Alguns desses estudantes são 

capazes de ler frases e localizar informações 

em textos curtos, ao passo que outros já 

conseguem realizar inferências, mas em 

tirinhas ou histórias em quadrinhos. Isto é, 

as operações de leitura que são capazes 

de realizar são pautadas em processos 

cognitivos principalmente relacionadas ao 

lembrar, orientadas por textos frequentes 

no contexto escolar. Os estudantes devem, 

ainda, consolidar os processos associados 

ao reconhecimento de palavras, pois a leitura 

hesitante decorre dessa difi culdade e o 

esforço para a decodifi cação compromete 

a compreensão de textos mais longos e, 

consequentemente, de inferências mais 

complexas. Esse perfi l de desempenho é 

delineado ao se analisar o desempenho de 

estudantes do 5º ano do ensino fundamental 

nos testes de profi ciência.

Para caracterizar o letramento insufi ciente, 

considera-se o desempenho de estudantes 

do 9º ano do ensino fundamental. É 

esperada, minimamente, desses estudantes, 

a alfabetização plena, visto que as 

aprendizagens em curso não prescindem 

da leitura e da escrita, e busca-se identifi car 

se estão inseridos na sociedade, gozando 

com legitimidade direitos e exercendo com 

responsabilidades deveres, a partir dos 

usos sociais inerentes à capacidade de ler 

e escrever. Porém, a insufi ciência é notada 

porque não há domínio de habilidades que 

permitem o desenvolvimento de estratégias 

reguladoras da leitura. Há, nesse perfi l, 

estudantes os quais conseguem realizar 

leitura, localização de informações e 

inferências, bem como retomadas por meio 

de pronomes e relações lógico-discursivas 

em texto predominantemente narrativos, em 

sua maioria, com temas familiares e estruturas 

linguísticas mais simples e familiares.

Alfabetização incompleta Letramento insufi ciente

No perfi l não alfabetizado, encontram-

se estudantes que conseguem identifi car 

que as letras representam sons da fala, 

reconhecendo letras ou mesmo lendo 

palavras em diferentes padrões silábicos, sem, 

todavia, conseguirem ler textos, mesmo os de 

pequena extensão e com vocabulário pouco 

complexo. Nesse mesmo perfi l, também, 

estão estudantes que começam a localizar 

informações em textos curtos e comuns no 

ambiente escolar, além de reconhecer a 

fi nalidade de textos como receitas, convites e 

bilhetes. Apesar disso, esses estudantes ainda 

não podem ser considerados alfabetizados, 

pois mesmo em se tratando de habilidades 

tão básicas, elas exigem desses alunos um 

grande esforço para a decodifi cação. 

Não alfabetizados

Para entender

Entendendo que a avaliação externa tem o pro-

pósito de investigar o que os estudantes apren-

deram, com base na aplicação de conhecimen-

tos a situações reais e resolução de problemas 

cotidianos, o desempenho adequado pode ser 

traduzido, por exemplo, na capacidade de usar 

as habilidades de leitura desenvolvidas para 

compreensão de informações encontradas em 

diferentes gêneros e, posteriormente, para ex-

pressão e posicionamentos perante o mundo. 

Estudantes com o perfi l de desempenho consi-

derado inadequado  evidenciam, portanto, o des-

cumprimento do que está pactuado para a quali-

dade da oferta educacional. 

Com a sistematização do quantitativo de estu-

dantes não alfabetizados no 3º ano, com alfabe-

tização incompleta no 5º ano e com letramento 

insufi ciente no 9º ano do ensino fundamental, 

busca-se tratar das difi culdades de aprendiza-

gem dos estudantes das escolas públicas, re-

gistradas a cada etapa escolar avaliada, a fi m 

de desvendar os caminhos necessários para a 

melhoria das habilidades requeridas por esses 

perfi s. Os perfi s de desempenho para a alfabe-

tização e o letramento, descritos a seguir, foram 

construídos com essa intenção.

Em linhas gerais, são considerados estudantes 

com alfabetização e letramento inadequados 

aqueles que não atingiram determinada profi -

ciência, representativa do desenvolvimento de 

habilidades e competências esperadas para a 

etapa, sintetizadas no domínio da leitura e da es-

crita e de seus usos sociais. 
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Percurso da avaliação

Confira as principais etapas 
da avaliação externa
RESULTADOS POSSIBILITAM DIAGNÓSTICO DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO E 

CONTRIBUEM PARA REDEFINIÇÃO DE RUMOS NA GESTÃO PEDAGÓGICA

Planejamento 
da avaliação 

Construção de 
instrumentos 

Nesta etapa, é realizado o planejamento 

da avaliação, quando são definidos 

passos importantes para que ela cumpra 

seu objetivo. De acordo com a finalidade, 

são definidos: público-alvo a ser avaliado 

(estudantes e etapas); o que será 

avaliado (disciplinas); data e logística da 

aplicação; resultados a serem produzidos; 

forma de divulgação e estratégias de 

apropriação dos resultados (materiais 

impressos e/ou on-line, capacitação 

de gestores, professores etc.). Cada 

um desses passos respeita técnicas de 

segurança e qualidade, requeridas pela 

avaliação externa, com o objetivo de 

garantir a isonomia e a responsabilidade 

necessárias para que as informações 

produzidas sejam relevantes e 

representem a realidade.

A segunda etapa consiste na definição 

da matriz de referência e na montagem 

de testes de proficiência e questionários 

contextuais.  As matrizes organizam 

as habilidades e competências a 

serem avaliadas por meio dos testes, 

compostos por itens elaborados a partir 

dos descritores da matriz. Também são 

produzidos questionários para capturar 

informações do contexto dos estudantes, 

a fim de complementar as informações 

produzidas pelos testes cognitivos. Os 

testes são montados de acordo com 

metodologia específica – a Teoria 

da Resposta ao Item (TRI). Após sua 

montagem, os instrumentos impressos são 

distribuídos para aplicação nas escolas. 

Os testes podem ser disponibilizados, 

ainda, em formato digital. 
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A avaliação educacional em larga escala é uma importante ferramenta para gestores, de rede e das escolas, e para os 

profissionais da educação em geral, pois, a partir das informações por ela produzidas, é possível obter um diagnóstico 

sobre a qualidade da educação ofertada e, com isso, realizar intervenções no processo de ensino, implementar políticas 

educacionais e redefinir rumos na gestão pedagógica, de acordo com as necessidades dos estudantes de uma escola, 

de uma rede ou de todo um país. Entretanto, para que os resultados da avaliação cheguem a todas as escolas de todo o 

país e ela cumpra o seu papel, há um longo caminho percorrido, desde a definição do que será avaliado até o momento 

em que os resultados se traduzem em informações úteis para gestores, professores, famílias e estudantes. A seguir, são 

apresentadas, de forma sucinta, as principais etapas desse processo.

Produção de 
resultados

Materiais de divulgação 
de resultados

Desenvolvimento 
profissional

Após a aplicação dos instrumentos 

da avaliação externa e o seu 

recolhimento em cada escola, 

é iniciada a etapa que culmina 

com a produção dos resultados. 

Diferentes ações estão envolvidas 

nessa etapa, cada uma delas 

executadas com critérios técnicos 

e metodologia adequados.  

Essa etapa inclui a triagem e 

o processamento dos testes: 

separação e processamento dos 

instrumentos; constituição de 

base de respostas dos estudantes 

e demais respondentes dos 

questionários; análise das respostas 

e produção de medidas; análise 

e produção dos resultados, 

propriamente – proficiência dos 

estudantes, das turmas, das escolas 

e das redes.

Os resultados da avaliação externa e 

as informações necessárias para sua 

leitura e interpretação são divulgados 

no portal do SAEGO e em revistas 

destinadas aos professores e gestores. 

Nessas publicações, é possível conferir 

dados sobre o programa e indicadores 

de participação e desempenho da 

escola, por disciplina e etapa. No 

portal, também estão disponíveis 

materiais de apoio – matrizes de 

referência, padrões e níveis de 

desempenho, oficinas de resultados 

etc. Nas revistas, são disponibilizados, 

ainda, conteúdos de suporte para 

a interpretação dos resultados e 

para a prática pedagógica. A equipe 

gestora da rede de ensino conta 

com apresentações específicas dos 

resultados.

O percurso da avaliação externa 

não se encerra na apropriação dos 

resultados, mas em seus usos na 

prática cotidiana da escola e/ou 

da rede. A melhoria da qualidade 

da oferta educacional depende da 

ação de professores e gestores e, 

para auxiliá-los, são disponibilizadas 

ferramentas de desenvolvimento 

profissional: cursos on-line e oficinas 

de apropriação de resultados, 

que apresentam os conceitos 

básicos da avaliação externa e 

discutem os resultados dos testes 

e dos questionários contextuais; e 

protocolos de gestão, que consistem 

em uma orientação de trabalho 

direcionado aos gestores.
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Colocando em prática

Atividades pedagógicas 
baseadas nos resultados
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DA MATRIZ DE REFERÊNCIA 

DEVEM DIALOGAR COM PLANEJAMENTO ESCOLAR

Para que os dados da avaliação externa sejam utilizados no dia a dia da 

sua escola, é imprescindível que você conheça melhor as características 

desse tipo de avaliação. Ao chegar a este ponto, você pôde perceber as 

particularidades de cada indicador e se preparar para a apropriação cor-

reta das informações.

Após sistematizar o diagnóstico sobre a aprendizagem dos estudantes da 

sua escola, por meio do Roteiro de leitura e análise, é preciso relacioná-

-lo aos materiais de orientação para o trabalho em sala de aula, como as 

diretrizes curriculares e os recursos didáticos, e verificar as possíveis asso-

ciações entre esses materiais e as competências e habilidades elencadas 

nas matrizes de referência da avaliação externa. 

Realizado esse processo, é hora de rever o plano de curso e os planos de 

aula, verificando se o planejamento escolar estabelece um diálogo efeti-

vo com as questões levantadas pela análise dos resultados da avaliação.

A seguir, você encontra sugestões para a prática pedagógica pautadas 

nesses resultados.
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Depois de estudar os materiais de orientação disponíveis, retome as análises sobre as habi-

lidades que os estudantes ainda não desenvolveram, considerando os resultados das ava-

liações externa e interna, identificando se há semelhanças ou divergências entre eles. O ob-

jetivo é verificar se as habilidades e competências detalhadas na matriz de referência fazem 

parte daquelas abordadas na prática pedagógica em sala de aula, ou seja, se os estudantes 

estão aptos a responder com êxito ao teste de proficiência de cada etapa de escolaridade.

EM AÇÃO

Estudo dos materiais de  
orientação para a sala de aula

Reflita sobre os tópicos abaixo, de modo que o estudo seja dirigido ao aprimora-

mento do instrumento avaliativo interno e às percepções apontadas pelo instru-

mento externo.

 C Há currículo próprio ou em elaboração na rede de ensino?

 C O currículo é amplamente conhecido e divulgado? Está acessível?

 C Como e quando são previstas as atividades em sala para o ano letivo? Ou seja, 

como e quando é elaborado o plano de curso?

 C Há clareza nos objetivos gerais e específicos do plano de curso? 

 C Os conteúdos e procedimentos detalhados no plano de curso dialogam com os 

planos de aula definidos para esta disciplina?

 C Qual é a orientação compartilhada para a avaliação na sua escola, 

especialmente, nesta disciplina? 

Matriz de referência  

da avaliação

Orientações 

curriculares

Recursos 

didáticos

Plano de curso  

e plano de aula
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Não existe uma resposta apenas para essa pergunta. Além da aná-

lise dos resultados da avaliação à luz das orientações curriculares e 

materiais didáticos, sugerimos uma atividade para desenvolvimento 

em sala de aula, a fim de que você possa lidar com os dados da 

avaliação como parte do projeto pedagógico da escola e para que, 

com o tempo, esse exercício possa fazer parte do cotidiano escolar.

E agora, como posso fazer uso dos resultados em 
sala de aula para que os estudantes alcancem o 
desempenho esperado?

EM AÇÃO

Atividade para desenvolvimento em sala de aula1

 C Selecione um texto e solicite sua leitura aos alunos.

 C Promova resumos orais e/ou escritos sobre a leitura realizada ou a leitura 

pública integral do texto pelos estudantes.

 C Prepare atividades de compreensão/interpretação para investigar habilidades 

contidas em um mesmo tópico da matriz de referência, como, por exemplo, no 

tópico Implicações do suporte, do gênero e/ou enunciador na compreensão 

do texto.

Tópico Implicações do suporte, do gênero e/ou enunciador na compreensão do 

texto

Descritores D5 – Interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso 

(propagandas, quadrinhos, fotos etc.). 

D9 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

1  Para a atividade, utilizou-se a matriz de referência de língua portuguesa do Sistema de Avaliação da 

Educação Básica (Saeb), para a 8ª série/9º ano do ensino fundamental. No caso de outras etapas, é preciso 

adaptar essa atividade às habilidades elencadas nas respectivas matrizes.
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Exemplo:

 C Apresente um texto, como a tirinha a seguir.

Disponível em http://depositodocalvin.blogspot.com.br. Acesso em 15/12/2017.

 C Promova a leitura pública de modo que alguns estudantes representem os 

personagens, no exemplo Calvin (menino) e a sua mãe.

 C Faça os questionamentos a seguir e solicite as respostas orais e/ou por escrito.

- No primeiro quadrinho, há algo de incomum na atitude de Calvin?

- O que sugere a expressão de Calvin em relação à resposta da sua mãe no 

segundo quadrinho?

- Em relação ao terceiro quadrinho, pode-se constatar que ocorreu uma 

dificuldade na comunicação? Qual foi ela?

 C Note que as respostas obtidas podem indicar o desempenho de estudantes em 

relação à habilidade “Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso 

(propagandas, quadrinhos, foto etc.)”.

 C Com o mesmo texto, a depender do desempenho de estudantes até a 

aplicação da atividade, busque informações sobre o desenvolvimento de 

outras habilidades, como a de Reconhecer o efeito de sentido decorrente da 

escolha de uma determinada palavra ou expressão, do tópico Relações entre 

recursos expressivos e efeitos de sentido.

Tópico Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido

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

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

outras notações.

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 

determinada palavra ou expressão.

D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de 

recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.
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- No trecho do último quadrinho: “Embora usemos o mesmo idioma, não 

falamos a mesma língua”, qual é o efeito de sentido provocado pelo uso dos 

sinônimos idioma e língua?

 C Você pode, ainda, buscar informações sobre o desenvolvimento de outra 

habilidade, como Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, 

marcadas por conjunções, advérbios, etc., do tópico Coerência e coesão no 

processamento do texto.

Tópico Coerência e coesão no processamento do texto

Descritores 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 a relação causa/consequência entre partes e elementos 

do texto.

D12 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas 

por conjunções, advérbios, etc.

- No último quadrinho, qual a função desempenhada pela conjunção 

“embora”, na fala de Calvin?

Como você percebeu, uma mesma atividade é capaz de apoiar o desenvolvimento de di-

ferentes habilidades. É importante que você esteja atenta(o) ao desempenho de cada um 

dos estudantes, para que possa, inclusive, trabalhar atividades como a exemplificada nesta 

seção, levando em conta a heterogeneidade da turma. 

Neste momento, importa perceber se os resultados estão de acordo com as expectativas de 

aprendizagem para a etapa avaliada. Também é relevante entender que os instrumentos de 

avaliação devem sempre servir ao propósito da formação escolar, e não ao contrário. Tão 

importante quanto alinhar os instrumentos internos e externos entre si é alinhá-los aos pro-

cessos de ensino e de aprendizagem. 

Garantir a qualidade da educação exige compromissos de ação. Bom trabalho!
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Anexo

Níveis de desempenho e 
seus itens
INTERPRETAÇÃO PEDAGÓGICA DOS ITENS É NECESSÁRIA PARA ENTENDER

O QUE SIGNIFICA ESTAR ALOCADO EM DETERMINADO PADRÃO DE DESEMPENHO

Sentença descritora do item: operação mental associada ao objeto do conhecimento con-

textualizado. Exemplo: “Localizar informações explícitas em um texto”, habilidade presente na 

matriz de referência, corresponde à operação mental “localizar” associada ao texto (objeto do 

conhecimento). Já “Localizar informação explícita em contos e reportagens”, sentença descri-

tora do item, também corresponde à operação mental mencionada, mas associada ao gênero 

conto e reportagem (objeto do conhecimento contextualizado).

As devolutivas pedagógicas correspondentes aos resultados decor-

rem da análise do teste de proficiência. Os itens que compõem os 

cadernos buscam medir o que os estudantes são capazes de fazer; 

logo, para entender o que significa estar alocado em dado padrão 

de desempenho estudantil, é preciso interpretar pedagogicamente 

os itens da avaliação. Essa interpretação está contida nas senten-

ças descritoras dos itens que, por sua vez, estão reunidas nos inter-

valos de níveis de desempenho, ou seja, agrupamentos menores do 

que os de padrões, que podem ser encontrados nesta seção. 

A análise pedagógica dos resultados da avaliação cabe a você 

e a seus pares, a partir da leitura dos níveis de desempenho e da 

autoavaliação do processo de ensino e aprendizagem.
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Abaixo do básico
5º ano do ensino fundamental

ATÉ 125 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 1  ///  ATÉ 125 PONTOS

 C Ler frases.

 C Localizar informações em frases, em bilhetes curtos e em versos.

 C Reconhecer gênero e finalidade de receitas.

 C Interpretar textos curtos com auxílio de elementos não verbais, como tirinhas e cartuns.

 C Identificar o personagem principal em contos.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem o ob-

jetivo comunicativo de um texto. Esse conhecimento consiste em 

reconhecer que cada gênero textual constitui uma prática comuni-

cativa diferente e, a partir disso, em apontar a finalidade do texto 

utilizado como suporte. O texto utilizado como suporte, uma receita, 

é muito comum no ambiente familiar e no escolar. 

Logo, para identificar o gabarito, os respondentes deveriam perce-

ber as características próprias da receita, como a lista de apresen-

tação dos ingredientes e o modo de preparo. 

Dessa forma, os estudantes que assinalaram a alternativa B como 

resposta perceberam que a função comunicativa de uma receita é 

ensinar a fazer um prato.

(P050138C2) Esse texto foi escrito para
A) apresentar um produto.
B) ensinar uma receita.
C) fazer uma propaganda.
D) listar alguns produtos.

Leia o texto abaixo.

5

10

Sorvete de casca de manga

Ingredientes
• 3 xícaras de casca de manga picada;
• 1 xícara de água;
• 2 xícaras de açúcar;
• 3 gemas;
• 2 xícaras de leite;
• 1 lata de creme de leite;
• baunilha a gosto.

Modo de preparar
Cozinhe as cascas na água com açúcar. Depois de cozidas, junte os demais ingredientes, 

menos o creme de leite. Bata tudo no liquidifi cador e leve ao fogo para cozinhar. Retire do 
fogo, acrescente o creme de leite, deixe esfriar e leve ao freezer por quatro horas. Prove!

Ciência Hoje da Criança, ano 23, n. 207. (P050137C2_SUP)
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Básico
5º ano do ensino fundamental

DE 125 A 175 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 2  /// DE 125 A 150 PONTOS

 C Localizar informações em poemas narrativos.

 C Realizar inferência em textos não verbais e que conjugam linguagem verbal e não verbal, como 

tirinhas.

 C Identificar expressões próprias da oralidade e marcas de informalidade na fala de personagem em 

histórias em quadrinhos.

 C Reconhecer os gêneros receita e adivinha e a finalidade de textos informativos.

 C Identificar o personagem principal em narrativas simples.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

interpretarem textos que articulam elementos ver-

bais e não verbais.

O texto utilizado para avaliar essa habilidade, uma 

tirinha, apresenta uma sequência narrativa e a ilus-

tração de elementos e personagens que compõem 

a cena. Nesse caso, os respondentes precisariam 

acompanhar a sequência dos quadrinhos e perce-

ber que esse suporte exige uma leitura não linear.

Para a realização dessa tarefa, os estudantes de-

veriam retornar ao primeiro quadrinho da tirinha 

e associar a fala da mulher “... vê se faz algum 

efeito!” ao gesto de oferecer uma xícara de chá 

ao menino, pois é dito por ela que o chá é uma 

forma de tratamento para resfriados. No segundo 

quadrinho, os respondentes deveriam reconhecer 

os elementos da cena que reforçam a expectativa 

da mulher sobre a melhora do menino, já que ele 

confirma estar sentido um efeito imediato após a 

ingestão do chá. Finalmente, no último quadrinho, 

os estudantes deveriam perceber que o efeito cau-

sado pelo chá é a careta feita pelo menino como 

sinal de reprovação ao sabor da bebida.

Assim, aqueles que marcaram a alternativa A, o ga-

barito, desenvolveram a habilidade avaliada, pois 

foram capazes de inferir a informação solicitada.

(P050482H6) De acordo com o último quadrinho desse texto, o menino 
A) achou ruim o chá.
B) piorou do resfriado.
C) sentiu um calafrio.
D) tomou todo o chá.

Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://universomutum.blogspot.com.br/search?updated-max=2011-11-14T14:30:00-02:00&max-results=6&start=12&by-
date=false>. Acesso em: 4 jan. 2015. (P050482H6_SUP)
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5º ano do ensino fundamental

Básico

NÍVEL 3  /// DE 150 A 175 PONTOS

 C Localizar informação explícita em contos, em receitas e textos informativos curtos.

 C Identificar o assunto principal em reportagens e a personagem principal em fábulas.

 C Reconhecer a finalidade de receitas, manuais e regulamentos.

 C Inferir características de personagem em fábulas.

 C Interpretar linguagem verbal e não verbal em tirinhas e inferir o sentido de expressão em tirinhas.

 C Inferir a causa do comportamento de um personagem em fragmentos de diários e em lendas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

localizarem uma informação que está explícita na 

superfície textual. Para realizar essa tarefa, o su-

porte apresenta um texto informativo sobre a ori-

gem, o cultivo, os tipos e o consumo do café no 

Brasil. Esse texto, que apresenta uma linguagem 

simples, foi extraído de uma página eletrônica vol-

tada para crianças.

Para identificar o gabarito, os respondentes de-

veriam realizar uma leitura atenta do texto, reco-

nhecendo que vários estados brasileiros em que o 

café é cultivado são citados nesse suporte, porém 

a informação específica sobre o local que apre-

senta a “terra roxa”, conhecimento solicitado pelo 

comando para a resposta, está presente no início 

do quarto parágrafo do texto – “nas terras férteis 

de São Paulo (conhecidas como ‘terra roxa’)”.

Nesse sentido, aqueles estudantes que marca-

ram a alternativa B – o gabarito – provavelmente 

observaram atentamente a sequência textual, e, 

portanto, demonstraram a capacidade de localizar 

informações explícitas no contexto avaliado.

(P050851H6) De acordo com esse texto, a “terra roxa” está localizada
A) em Goiás.
B) em São Paulo.
C) no Paraná.
D) no Rio de Janeiro.

Leia o texto abaixo.

5

10

29 de novembro – Dia do Café

Hummm... cheirinho de café!
O café durante muito tempo foi o principal produto agrícola do Brasil. Ainda hoje é um 

produto bastante representativo na produção agrícola. O Brasil é o maior exportador de 
café do mundo!

O café é de origem africana e foi trazido para o Brasil pelo Sargento-mor Francisco de 
Melo Palheta no início do século XVIII. Você nunca ouviu falar de café Palheta? Rapidamente 
o café espalhou-se pelas terras do Paraná, Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro.

Mas foi nas terras férteis de São Paulo (conhecidas como “terra roxa”) que o café mostrou 
todo o seu potencial econômico. Já em meados do século XIX, o estado estava entre os 
primeiros produtores do país. Os “Barões do café”, donos das grandes fazendas de café, além 
de deterem poderes econômicos, ocupavam cargos importantes na política brasileira. [...]

Durante muito tempo, o nosso cafezinho fi cou esquecido. Mas de dez anos para cá, os 
produtores se uniram e revitalizaram a bebida. O que antes não tinha muita opção, hoje conta 
com muitas variedades como: forte, suave, orgânico, torrado, moído, solúvel e etc. [...]

Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/data/24-maio-dia-nacional-do-cafe>. Acesso em: 23 nov. 2015. Fragmento. (P050669H6_SUP)
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Proficiente
5º ano do ensino fundamental

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

DE 175 A 225 PONTOS

NÍVEL 4  /// DE 175 A 200 PONTOS

 C Localizar informação explícita em contos, reportagens e fábulas. 

 C Localizar informação explícita em propagandas, com ou sem apoio de recursos gráficos, e em 

instruções de jogo.

 C Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos e tirinhas.

 C Inferir o sentido de palavra, o sentido de expressão ou o assunto em cartas, contos, poemas, 

tirinhas e histórias em quadrinhos, com o apoio de linguagem verbal e não verbal.

 C Depreender o efeito de sentido sugerido pelo ponto de exclamação em contos e pelo travessão 

em fábulas.

 C Reconhecer o gênero fábula.

 C Identificar a finalidade de textos informativos.
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A habilidade avaliada por esse item tem por objetivo aferir se os estu-

dantes são capazes de identificar o sentido de uma determinada ex-

pressão, de acordo com o contexto no qual ela está inserida. Sendo 

assim, é importante que haja a compreensão de que o verbo “danar” 

apresenta multiplicidade de sentidos e que, nesse contexto, significa 

“ tornar (alguém ou a si mesmo) irado, zangado; enraivecer(-se), irritar(-

-se)”. Nesse item, para avaliar essa habilidade, foi utilizado um conto do 

escritor brasileiro Monteiro Lobato sobre um acordo realizado entre um 

macaco e um coelho.

Para identificar o gabarito, os estudantes deveriam notar que a forma 

verbal em destaque no comando, “danou”, está relacionada ao fato de 

o coelho ter ficado irritado com a atitude do macaco de atacá-lo.

Desse modo, para identificar o gabarito, seria preciso que os respon-

dentes compreendessem a temática abordada, associando-a ao signifi-

cado do termo “danou” presente na alternativa C, “ficar bravo”.

(P050135H6) No trecho “O coelho danou com a brincadeira...” (ℓ. 6), a palavra destacada tem o mesmo 
sentido de
A) estar perdido.
B) estragar algo.
C) ficar bravo.
D) sair correndo.

Leia o texto abaixo.

5

10

O macaco e o coelho

Um macaco e um coelho fizeram a combinação de um pegar as borboletas e outro pegar 
as cobras. Logo depois o coelho dormiu. O macaco veio e puxou-lhe as orelhas.

– O que é isso? – gritou o coelho, acordando num pulo.
O macaco deu uma risada.
– Ah, ah! Pensei que fossem duas borboletas…
O coelho danou com a brincadeira e disse lá consigo: “Espere que te curo.”
Logo depois o macaco se sentou numa pedra para comer uma banana. O coelho veio 

por trás, com um pau e lept! – pregou-lhe uma grande paulada no rabo.
O macaco deu um berro, pulando para cima duma árvore, a gemer.
– Desculpe, amigo – disse lá embaixo o coelho – vi aquele rabo torcidinho em cima da 

pedra e pensei que fosse cobra.
Foi desde aí que o coelho, de medo do macaco, passou a morar em buracos.

LOBATO, Monteiro. Disponível em: <http://contobrasileiro.com.br/?p=583>. Acesso em: 8 dez. 2014. (P050133H6_SUP)
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5º ano do ensino fundamental

Proficiente

NÍVEL 5  /// DE 200 A 225 PONTOS

 C Identificar informação explícita em sinopses e receitas culinárias. 

 C Identificar assunto principal e personagem em contos e letras de música. 

 C Identificar formas de representação de medida de tempo em reportagens. 

 C Identificar assunto comum a duas reportagens. 

 C Identificar o efeito de humor em piadas. 

 C Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, contos e 

poemas. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em 

fábulas, poemas, contos, tirinhas e textos didáticos, além de reconhecer o referente de expressão 

adverbial em contos.

 C Inferir sentido decorrente da utilização de sinais de pontuação e sentido de expressões em 

poemas, fábulas e contos.

 C Inferir efeito de humor em tirinhas e em histórias em quadrinhos.

 C Estabelecer relação lógico-discursiva marcada por locução adverbial de lugar em textos didáticos 

e em contos.

 C Reconhecer marcas características da linguagem científica em textos didáticos.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes identificarem uma 

relação de causa e consequência entre partes de um texto. 

Nesse caso, utilizou-se como suporte um texto informativo que ver-

sa sobre a história do automóvel, veiculado pelo portal eletrônico 

Smartkids, site voltado ao público infantil. 

Para identificar o gabarito do item, seria necessário que os estudan-

tes atentassem ao que foi solicitado pelo comando, ou seja, que 

fosse determinada a razão pela qual o veículo da Ford modelo T 

foi eleito o carro do século, estabelecendo, assim, uma relação de 

causa e consequência. Para tanto, os estudantes deveriam retornar 

ao texto, especificamente às linhas 12 e 13, localizar a informação 

presente no comando para resposta e reconhecer a relação esta-

belecida entre as sentenças.

Portanto, os estudantes que marcaram a alternativa D, o gabarito, 

conseguiram estabelecer a relação de causa e consequência e, 

desse modo, desenvolveram a habilidade avaliada.

(P051001H6) De acordo com esse texto, o modelo T foi eleito o carro do século porque
A) atinge a velocidade de 60 Km/h.
B) pode levar as pessoas a todos os lugares.
C) surgiu na primeira fábrica de carros do mundo.
D) vendeu mais de 15 milhões de unidades.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

Você sabe quem inventou o automóvel?

O primeiro registro de um veículo movido a vapor é do ano de 1771, criado pelo francês 
Fardier de Cugnot, ele atingia a “fantástica” velocidade de 4 Km/h. Que rapidez, hein?

Muitos protótipos de veículos surgiram, até que em 1886 Carl Benz cria um triciclo 
motorizado que é considerado o primeiro automóvel da história. Mais tarde, após a morte 
de seu criador, a Benz juntou-se com a empresa de outro inventor, Gottlieb Daimler, e foi 
fundada a Mercedez-Benz, na Alemanha.

Em 1892, Armand Peugeot resolveu também construir seu veículo. Em 1900, a genialidade 
de Ferdinand Porsche começa a se manifestar. Em 1930, Porsche criaria o Volkswagem. 
Entre 1904 e 1907, os ingleses, Frederick Henry Royce e Charles Stewart Rolls, fazem 16 
carros já com velocidade de 60 Km/h e criam a Rolls-Royce.

Em 1902, surge a primeira fábrica de carros do mundo, nos Estados Unidos. [...]
Entre 1908 e 1928, o modelo T da Ford vendeu mais de 15 milhões de unidades e, por 

isso, foi eleito como o carro do século. [...]
Hoje, um carro pode nos levar aonde queremos, tem computador de bordo e o futuro nos 

reserva coisas mais incríveis ainda sobre essas máquinas que não param no tempo.
Disponível em: <http://www.smartkids.com.br/trabalho-escolar/texto-meios-de-transporte-carro>. Acesso em: 24 nov. 2015. Fragmento. 

(P050486H6_SUP)
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Avançado
5º ano do ensino fundamental

ACIMA DE 225 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 6  /// DE 225 A 250 PONTOS

 C Identificar assunto e informação principal em reportagens e contos. 

 C Identificar assunto comum a cartas e poemas e a poemas e notícias. 

 C Identificar informação explícita em letras de música e contos. 

 C Reconhecer assunto em poemas e tirinhas.

 C Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos. 

 C Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronome e seu referente em 

tirinhas, contos e reportagens.

 C Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos e cartas. 

 C Inferir a finalidade de fábulas e de resenhas. 

 C Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e assunto em fábulas. 

 C Inferir informação em poemas, reportagens, cartas e fábulas. 

 C Diferenciar opinião de fato em reportagens e em contos.

 C Interpretar efeito de humor e inferir sentido de palavra em piadas e tirinhas.

 C Inferir sentido de palavra ou expressão em reportagens.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem o 

fato que gera o humor em um texto. Para a sua realização, utilizou-

-se como suporte uma piada, gênero humorístico simples e bastan-

te conhecido pelos estudantes, no qual o fato que confere humor 

encontra-se, normalmente, no desfecho da narrativa, quando há 

uma quebra da expectativa do leitor. Nesse caso, o texto apresenta 

uma situação comum aos estudantes da etapa avaliada: a intera-

ção entre uma professora e um aluno em uma aula de matemática.

Desse modo, os estudantes deveriam realizar a leitura do texto, a 

fim de perceber a última fala de Joãozinho como a informação que 

causa o humor da piada, uma vez que sua reposta é inusitada e 

não corresponde à esperada pela professora. Assim, aqueles que 

marcaram a alternativa C, o gabarito, desenvolveram a habilidade 

avaliada, pois foram capazes de identificar o humor do texto.

(P050909H6) O humor desse texto está no fato de 
A) a professora repetir uma expressão várias vezes.
B) a professora tentar ensinar Matemática ao aluno.
C) o Joãozinho dar uma resposta diferente da esperada.
D) o Joãozinho receber chocolates da professora. 

Leia o texto abaixo.

Contando

A professora tenta ensinar Matemática ao Joãozinho. 
– Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, você vai fi car com... com... com... 
E o Joãozinho:
– Contente.

Disponível em: <http://criancas.uol.com.br/piadas/livro-de-piadas/contando.jhtm>. Acesso em: 5 jan. 2016. (P050909H6_SUP)
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5º ano do ensino fundamental

Avançado

NÍVEL 7  /// DE 250 A 275 PONTOS

 C Identificar opinião em biografias e informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagens. 

 C Identificar informação explícita em reportagens, com ou sem o auxílio de recursos gráficos. 

 C Reconhecer a finalidade de verbetes, fábulas, charges e reportagens. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência em reportagens e relação entre pronomes e seus 

referentes em poemas, fábulas e contos.

 C Inferir assunto principal e sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens 

e tirinhas. 

 C Inferir informação em contos e reportagens. 

 C Inferir moral e efeito de humor em piadas, fábulas e em histórias em quadrinhos.

50 SAEGO 2017



Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

identificarem o assunto de um texto verbal. É uma 

habilidade de caráter global, que exige a leitura 

e a compreensão integral do texto apresentado 

como suporte do item.

Nesse caso, o texto utilizado como suporte aborda 

a expansão do território da espécie de borboleta 

Aricia Agestis. A linguagem referencial é predomi-

nante, o que facilita a compreensão. Além disso, a 

abordagem é interessante ao público participante 

da avaliação.

Para responder corretamente, os estudantes deve-

riam evidenciar que conhecem o conceito de as-

sunto. Além disso, eles precisariam compreender 

as informações apresentadas nesse fragmento de 

texto, sintetizá-las e, finalmente, selecionar a al-

ternativa de resposta que revela a compreensão 

global do texto. 

Dessa maneira, ao escolher a alternativa B, o ga-

barito, os estudantes demonstraram ter desenvol-

vido a habilidade avaliada.

(P050537BH) O assunto desse texto é
A) a alimentação das borboletas.
B) a expansão do território de uma espécie de borboleta.
C) o aumento da temperatura.
D) o estudo das características de uma espécie de inseto.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

Viajando por aí...
Saiba como as mudanças no clima podem ajudar uma borboleta a expandir seu território

Com o aumento da temperatura causado pelo aquecimento global, a borboleta da 
espécie Aricia agestis conseguiu expandir seu território. Você já deve ter ouvido falar que o 
aquecimento global prejudica muitas espécies. Porém, um estudo feito por pesquisadores 
da Inglaterra e dos Estados Unidos mostrou que as mudanças no clima podem ajudar a 
borboleta da espécie Aricia agestis a expandir o ambiente em que vive.

Segundo os cientistas, o aumento da temperatura durante os verões dos últimos vinte 
anos fez com que essa borboleta ocupasse 79 quilômetros além de seu habitat natural. “Essa 
conquista é comum entre os animais, mas a A. agestis expandiu seu território duas vezes mais 
rápido que outros insetos”, afi rma a bióloga Rachel Pateman, da Universidade de York. […]

Antes das mudanças climáticas, a fl or da espécie Helianthemum nummularium era a 
única que servia para alimentar a borboleta. A bióloga explica que Aricia agestis só não se 
alimentava do gerânio antes porque as regiões onde essa fl or é encontrada costumavam 
ser muito frias décadas atrás, o que impedia que a borboleta conseguisse se desenvolver 
por lá. Só com o aumento da temperatura é que o inseto pôde variar seu cardápio e, 
consequentemente, seu território.

Apesar de ampliar os horizontes da borboleta, o aquecimento global ainda prejudica 
muitos bichos. “Nosso estudo mostra que as mudanças no clima mudam também as 
interações entre as plantas e os animais, e a consequência disso pode ser muito mais 
complexa do que se imagina”, completa a pesquisadora.

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/> Acesso em: 1 jun. 2012. Fragmento. (P050535BH_SUP)
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5º ano do ensino fundamental

Avançado

NÍVEL 8  /// DE 275 A 300 PONTOS

 C Identificar assunto principal e informações explícitas em poemas, fábulas e letras de música. 

 C Identificar opinião em poemas, crônicas, cartas pessoais e notícias. 

 C Reconhecer o gênero textual a partir da comparação entre textos e o assunto comum a duas 

reportagens.

 C Inferir informação comum na comparação entre reportagens e charges.

 C Reconhecer elementos da narrativa em fábulas e em contos. 

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em 

fábulas, contos, crônicas e em textos didáticos. 

 C Inferir informação em fábulas, efeito de sentido decorrente do uso de sinais gráficos em 

reportagens e em letras de música, e o significado de palavra em textos didáticos. 

 C Interpretar efeito de humor em piadas e contos. 

 C Interpretar linguagem verbal e não verbal em histórias em quadrinhos.

 C Identificar marcas da linguagem formal/padrão em reportagens e as marcas linguísticas que 

caracterizam o público-alvo de textos de orientação.

 C Reconhecer a finalidade de textos didáticos.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

identificarem o conflito gerador de uma narrativa. 

Para identificar o gabarito, seria preciso ter fami-

liaridade com o esquema de organização interna 

de textos dessa tipologia: enredo, conflito gera-

dor, caracterização de personagens, lugar e tem-

po da ação.

Para avaliar essa habilidade, foi utilizado um conto 

sobre Sambo, um aldeão africano, que lutava dia-

riamente para conseguir água durante o período 

da seca.

Com relação ao item, o comando solicitou aos es-

tudantes que identificassem a ação que dá início à 

narrativa. Desse modo, os respondentes deveriam 

atentar ao segundo parágrafo do texto, no qual é 

narrado o momento em que o sapo encontra Sam-

bo, que está chorando devido ao desespero pela 

falta da chuva: a partir desse evento, a história se 

desenvolve.

Assim, aqueles que marcaram a alternativa C, o 

gabarito, desenvolveram a habilidade avaliada, 

pois foram capazes de identificar o elemento da 

narrativa solicitado no comando.

(P050117F5) O que fez com que essa história acontecesse?
A) Os moradores da vila explodirem de alegria com a chuva.
B) Os sapos cantarem a canção da chuva durante a noite. 
C) Sambo encontrar um sapo que conhece os segredos da água. 
D) Sambo voltar para sua casa acreditando no que o sapo disse.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

Aí vem a chuva

Numa pequena aldeia, vive um africano chamado Sambo. Lá, a cada verão, fica mais 
quente, muito quente. Mas este ano está um desastre: nem uma gota de chuva há seis 
meses! É a seca. O sol está queimando, plantações estão morrendo e a água está muito 
escassa! A vila inteira está preocupada. O que fazer? Todos os dias Sambo sai em busca 
de água potável, às vezes, deve buscá-la longe... Sambo viaja muitos quilômetros.

Nesta manhã, Sambo está desesperado para encontrar água e começa a chorar. Em 
seguida, ouve um coaxar perto dele: um sapo. “Olá” – diz ele – “Por que você está chorando?” 
“Por causa da água” – explica Sambo – “Nós não temos nada para beber!”. O sapo fala: 
“E você não sabe que os sapos conhecem os segredos da água? Nós até sabemos como 
fazer chover!”. Então o rosto de Sambo fica iluminado com essa notícia. “Vá para casa e 
acredite em mim” – ordena o sapo. Então, Sambo retorna para casa com o coração leve. 
Sem dizer nada para os outros, ele espera pela noite, cruzando os dedos.

Finalmente, a noite cai sobre a aldeia. Em seguida, o primeiro coaxar pode ser ouvido, a 
primeira luz, então mais forte. São os sapos cantando a canção da chuva! Durante toda a 
noite, eles cantam. E, ao amanhecer, a chuva começa a cair. Todo mundo sai de suas casas 
e corre para fora. É uma explosão de alegria na aldeia!

MURAT, D’Annie. 365 histórias – uma para cada dia do ano! Tradução de Martim G. Wollstein. Blumenau: Blu, 2010. p. 139-140. (P050117F5_SUP)
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5º ano do ensino fundamental

Avançado

NÍVEL 9  /// DE 300 A 325 PONTOS

 C Identificar assunto principal e opinião em contos e em cartas do leitor.

 C Identificar o trecho que apresenta uma opinião em reportagens.

 C Reconhecer sentido de locução adverbial e conjunção aditiva em notícias e elementos da narrativa 

em fábulas e contos.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em 

fábulas e reportagens. 

 C Reconhecer assunto comum entre textos de gêneros diferentes. 

 C Inferir informações e o sentido de expressão em poemas narrativos e em fábulas.

 C Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em fábulas, piadas e tirinhas.
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A habilidade avaliada por esse item diz respeito ao 

reconhecimento do efeito de sentido decorrente da 

pontuação e de outras notações. Nesse contexto, 

avalia-se o uso do ponto de exclamação. Para de-

monstrar esse conhecimento, é necessário que os 

respondentes atentem para o fato de que o ponto 

de exclamação é utilizado para conferir ao enun-

ciado uma entoação exclamativa, podendo expri-

mir diferentes significados em função do contexto.

Nesse caso, utilizou-se um conto como suporte, gê-

nero em que é comum o uso dos sinais de excla-

mação e interrogação para marcar sentimentos e 

sensações expressos nas falas dos personagens.

Para atender à proposta apresentada, os estudan-

tes precisariam retomar o trecho da linha 14, desta-

cado no comando do item, e, então, perceber, de 

acordo com os acontecimentos da narrativa, que 

a onça expressa sua suspeita pela atitude do bi-

cho Folharal de beber água demasiadamente ao 

dizer “Quanto bebes, Folharal!”. Essa sensação de 

desconfiança é reforçada em sua fala por meio do 

ponto de exclamação.

Nesse sentido, os estudantes que marcaram a al-

ternativa C sugerem ter desenvolvido a habilidade 

no tocante ao uso do ponto de exclamação.

(P050451A9) Na expressão “– Quanto bebes, Folharal!” (ℓ. 14), o ponto de exclamação sugere
A) admiração.
B) curiosidade.
C) desconfi ança.
D) preocupação.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

O bicho Folharal

Havia seca no sertão e somente uma cacimba ao pé de uma serra tinha ainda um pouco 
de água. Todos os animais selvagens eram obrigados a beber ali. A onça fi cou à espera da 
raposa, junto da cacimba, dia e noite. Nunca a raposa sentira tanta sede. Ao fi m de três dias 
já não aguentava mais. Resolveu ir beber, usando duma astúcia qualquer.

Achou um cortiço de abelhas, furou-o e com o mel que dele escorreu untou todo o 
seu corpo. Depois, rolou num monte de folhas secas, que se pregaram aos seus pelos e 
cobriram-na toda. Imediatamente, foi à cacimba. A onça olhou-a bem e perguntou: 

– Que bicho és tu que eu não conheço, que eu nunca vi? 
– Sou o bicho Folharal. – respondeu a raposa.
– Podes beber. 
A raposa desceu a rampa do bebedouro, meteu-se na água, bebendo-a com delícia e 

a onça lá em cima, desconfi ada, vendo-a beber demais, como quem trazia uma sede de 
vários dias, dizia: 

– Quanto bebes, Folharal!
Quando já havia bebido o sufi ciente, a última folha caíra, a onça reconhecera a inimiga 

esperta e pulara ferozmente sobre ela, mas a raposa conseguira fugir. 
Disponível em: <http://sitededicas.uol.com.br/ct02a.htm>.  Acesso em: 02 jul. 09. Fragmento. *Adaptado: Reforma Ortográfi ca. (P050448A9_SUP)
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5º ano do ensino fundamental

Avançado

NÍVEL 10  /// ACIMA DE 325 PONTOS

 C Identificar o trecho que apresenta uma opinião em fábulas, resenhas e notícias.

 C Reconhecer sentido de advérbios em cartas do leitor e textos didáticos.

 C Reconhecer a informação comum em duas reportagens.

 C Inferir o efeito de espanto sugerido pelo uso de exclamação na fala de personagem em tirinhas.

 C Identificar marcas da linguagem informal em trecho de reportagens e de contos.

 C Identificar o fato gerador do enredo em contos. 
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes dis-

tinguirem um fato de uma opinião entre fragmentos 

de um texto. Para isso, eles deveriam ser capazes 

de identificar marcas de posicionamento, nas quais 

o locutor deixa transparecer sua opinião, em con-

traposição aos trechos do texto que representam 

fatos, os quais não expressam juízos de valor ou 

julgamentos.

Para avaliar essa habilidade, foi utilizado como 

suporte um texto didático, veiculado no portal ele-

trônico da revista infantojuvenil “Recreio”, que traz 

informações a respeito da forma de vida do grupo 

indígena arawetés.

Nesse item, os respondentes deveriam, após rea-

lizar uma leitura global do texto, reconhecer que o 

autor, além de descrever objetivamente como os 

índios arawetés vivem, também revela seu ponto 

de vista e sua impressão pessoal acerca dos ensi-

namentos passados pelos arawetés após um pe-

ríodo de convivência.

Portanto, os estudantes que assinalaram a alterna-

tiva D, o gabarito, demonstraram reconhecer, no úl-

timo parágrafo, no trecho “... você perceberia que, 

por mais sabida que uma pessoa seja, sempre terá 

o que aprender...”, que a opinião expressa pelo au-

tor revela-se no uso do verbo modal que transmite 

a probabilidade.

(P050384E4) Nesse texto, há uma opinião no trecho:
A) “A vida desse grupo indígena, os arawetés, é bem diferente do que se conhece nas grandes cidades...”. 
(ℓ. 1-2)
B) “Já pensou se tivesse de andar pelo mato sozinho? Como saberia por onde é mais seguro passar?”. 
(ℓ. 2-3)
C) “E nada de eletricidade, chuveiro quente, lâmpadas ou televisão.”. (ℓ. 8) 
D) “... por mais sabida que uma pessoa seja, sempre terá o que aprender,...”. (ℓ. 12-13)

Leia o texto abaixo.

5

10

Os indígenas podem nos ensinar muito!

A vida desse grupo indígena, os arawetés, é bem diferente do que se conhece nas 
grandes cidades e para viver numa aldeia você teria de descobrir coisas novas. Já pensou 
se tivesse de andar pelo mato sozinho? Como saberia por onde é mais seguro passar? 
Como escolheria o que se pode comer ou não? Isso você poderia aprender com qualquer 
araweté. Eles desde cedo descobrem para onde ir, onde ficar, onde nadar, o que se pode 
usar para fazer instrumentos e o que comer ou beber.

Em casa, você encontraria objetos como panelas, facões e espelhos. Mas não haveria ruas nem 
lojas, feiras ou supermercados. E nada de eletricidade, chuveiro quente, lâmpadas ou televisão.

Aos poucos, você notaria como eles plantam o milho, que é um de seus principais alimentos, 
como fazem comidas e constroem casas de palha e barro. Poderia tomar banho no rio, criar 
seus próprios brinquedos e ainda pintá-los com tintas feitas de substâncias retiradas de plantas.

Depois de alguns meses com os arawetés, você perceberia que, por mais sabida que 
uma pessoa seja, sempre terá o que aprender, pois existem jeitos diferentes de viver e 
muitos tipos de conhecimento. 

Disponível em: <http://www.recreio.com.br/licao-de-casa/conheca-o-dia-a-dia-dos-arawetes-um-povo-indigena-que-vive-no-para>.
Acesso em: 11 abr. 2013. (P050381E4_SUP)
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Abaixo do básico
9º ano do ensino fundamental

ATÉ 200 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 1  ///  ATÉ 175 PONTOS

 C Localizar informação explícita em contos, fábulas e reportagens.

 C Inferir a causa do comportamento de um personagem em fragmentos de diários e em cartuns e 

realizar inferência em textos não verbais. 

 C Reconhecer a finalidade de receitas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes in-

ferirem informações implícitas em um texto verbal, 

a partir do entendimento dos elementos dispostos 

no texto.

O texto utilizado como suporte é um conto, gêne-

ro textual que tem como objetivo narrar, em prosa, 

uma experiência ou um acontecimento vivido por 

personagens, de forma concisa e breve, em de-

terminado tempo e lugar. O comando desse item 

requer que os respondentes façam inferências so-

bre a principal característica do rapaz que interage 

com a narradora. 

Para a realização dessa tarefa, os estudantes ne-

cessitariam reconhecer os elementos que com-

põem uma narrativa, para um domínio interpretati-

vo, e identificar o menino/rapaz como personagem 

central. Eles deveriam perceber a maneira positiva 

de a personagem-narradora pontuar sua visão a 

respeito do menino ao longo da narrativa – como 

nas passagens “garotinho sorridente” e “ele, todo 

feliz” – e o desejo que ela teve de doar roupas ao 

menino e ao seu irmão. 

Os estudantes, então, deveriam observar que a 

atitude do rapaz de retornar anos mais tarde e ofe-

recer um presente à narradora reflete um traço da 

sua personalidade: a gratidão. Com base nesses 

dados, os respondentes deveriam extrair a carac-

terística implícita do personagem, informação trazi-

da pela alternativa A, o gabarito.

(P070353C2) No final desse texto, o rapaz demonstrou ser
A) agradecido.
B) debochado.
C) divertido.
D) orgulhoso.

Leia o texto abaixo.

5

10

O tempo não apaga

 Há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abria o portão para ir ao trabalho, 
via um garotinho sorridente que passava por mim, a caminho da escola, e eu correspondia 
o sorriso sem palavras. Certo dia muito frio, percebi que ele estava de tênis, mas sem 
meias, apenas com uma calça curta e uma blusinha de uniforme. Perguntei se poderia 
lhe dar algumas roupas dos meus filhos, e ele, todo feliz, disse que precisava apenas de 
meias, mas que seu irmão precisava do restante. Combinei que no dia seguinte, quando ele 
passasse, lhe entregaria o material. Juntei todas as meias que pude, de todos os tamanhos 
e cores e dito e feito: com um “muito obrigado, senhora”, ele se foi. De vez em quando, 
ainda o via, mas com o passar do tempo não o vi mais... Até que certo dia a campainha 
soou e fui atender. Era um rapaz alto, mas aquele sorriso era o mesmo, me agradecendo 
mais uma vez pelas “meias” e, com um cesto de verduras verdinhas, me fez chorar... Ele me 
contou que as meias duraram muitos anos e em momento algum esqueceu o meu gesto. Às 
vezes, uma atitude tão simples faz toda a diferença na vida de alguém.

Seleções. Jan. 2011. p. 60. (P070350C2_SUP)
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NÍVEL 2  /// DE 175 A 200 PONTOS

 C Localizar informação explícita em propagandas com ou sem apoio de recursos gráficos e em 

instruções de jogo.

 C Identificar o assunto principal em reportagens, cartas, contos, tirinhas e histórias em quadrinhos.

 C Inferir informações e características de personagem e do narrador e a personagem principal em 

fábulas e piadas; elementos do cenário em fragmentos de romances; o desfecho em lendas.

 C Realizar inferência em textos que conjugam linguagem verbal e não verbal, como tirinhas e 

charges.

 C Reconhecer a finalidade de manuais, regulamentos e textos de orientação.

 C Inferir o sentido de palavra e o sentido de expressão em letras de música, cartas, contos, tirinhas e 

histórias em quadrinhos com o apoio de linguagem verbal e não verbal.

 C Inferir a causa do comportamento de um personagem em fragmentos de diários.

 C Reconhecer relação de causa e consequência em poemas, contos e tirinhas.

 C Depreender o efeito de sentido sugerido pelo ponto de exclamação em conto e em textos de 

orientação.

9º ano do ensino fundamental

Abaixo do básico
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

interpretarem textos que articulam elementos ver-

bais e não verbais.

O texto utilizado como suporte, uma tirinha, apre-

senta um problema próprio das grandes cidades 

na modernidade: os engarrafamentos. Nesse caso, 

especificamente, o teor humorístico ou cômico é 

caracterizado pela quebra de expectativa em re-

lação ao entusiasmo do personagem em “escapar 

do estresse” no feriado (primeiro quadrinho) e sua 

decepção ao enfrentar um imenso congestiona-

mento (segundo quadrinho).

Para a realização dessa tarefa, os respondentes 

devem realizar a leitura da sequência dos quadri-

nhos, perceber a gradação da narrativa e as ações 

do personagem, por meio da combinação entre as 

expressões faciais e corporais do homem, e com-

preender que a pontuação utilizada nas falas pro-

duz efeitos expressivos no texto.

Dessa forma, os estudantes que escolheram a al-

ternativa A como resposta conseguiram articular 

todos os elementos do texto e perceberam que, no 

primeiro quadrinho, o personagem demonstra es-

tar animado com a folga durante o feriado.

(P090081H6) No primeiro quadrinho do Texto 2, o personagem demonstra estar
A) animado.
B) cansado.
C) desconfi ado.
D) preocupado.

Leia os textos abaixo. 

Texto 1
Motoristas enfrentam lentidão na volta do feriado prolongado no Rio

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) informou que os motoristas enfrentavam retenção com 
chuva em vários trechos da pista, sendo o maior na Serra, que vai do Km 89 ao Km 104, às 16h50. [...]

Por volta das 17h, a Via Lagos apresentou trânsito intenso e lento na extensão que vai do Km 1 
até o Km 32. Isso representa mais da metade da via expressa, que tem 57 km.

A ponte Rio-Niterói apresentava trânsito lento na extensão que vai da Ilha de Mocanguê até 
o acesso à Avenida Brasil, devido ao grande fl uxo de veículos. A previsão de tempo de travessia 
era de 20 a 25 minutos, segundo a CCR Ponte, às 17h05. [...]

Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/noticia/2013/11/motoristas-enfrentam-lentidao-na-volta-do-feriado-
prolongado-no-rio.html>. Acesso em: 8 jan. 2014. Fragmento. 

Texto 2

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#3/1/2014>. Acesso em: 8 jan. 2014. 

(P080205F5_SUP)
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Básico
9º ano do ensino fundamental

DE 200 A 250 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 3  /// DE 200 A 225 PONTOS

 C Localizar informação explícita em sinopses e receitas culinárias.

 C Identificar o assunto principal em reportagens e a personagem principal em fábulas, contos e 

letras de música.

 C Inferir ação de personagem em crônicas e em sinopses.

 C Inferir informação a respeito do eu lírico em letras de música e de personagem em tirinhas.

 C Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, contos, 

fábulas e poemas.

 C Inferir efeito de humor em piadas, tirinhas e histórias em quadrinhos.

 C Inferir sentido decorrente da utilização de sinais de pontuação e sentido de expressões em 

poemas, fábulas e contos. 

 C Identificar formas de representação de medida de tempo em reportagens.

 C Identificar o assunto comum a duas reportagens, o assunto comum a duas notícias, o assunto 

comum a poemas e crônicas e a semelhança entre cartas de leitor e cartuns.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em 

fábulas, poemas, contos, tirinhas e reportagens.

 C Reconhecer expressões características da linguagem (científica, jornalística etc.), termos 

característicos de contextos informais e a relação entre expressão e seu referente em reportagens, 

artigos de opinião e crônicas. 

 C Inferir o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens.

 C Inferir o efeito de sugestão pelo uso da forma verbal imperativa em cartas de leitor e de orientação 

em manuais de instruções e o efeito do uso de diminutivo em contos.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem o fato que 

gera humor em um texto. Essa habilidade é de difícil domínio, porque exige 

que o leitor identifique o trecho que subverte a sequência lógica dos acon-

tecimentos e infira o efeito de humor criado.

O gênero textual utilizado nesse item é a piada, narrativa curta, geralmen-

te com poucos personagens e cuja finalidade é contar um fato divertido ou 

espirituoso que possa desencadear o efeito de humor e o riso.

Os estudantes que acertaram o item, possivelmente, conseguiram inferir 

que o efeito de humor é provocado pela frase final da professora, a qual 

é contrária às expectativas do leitor. Essa quebra de expectativa ocorre 

pelo fato de Joãozinho responder ao questionamento da professora com 

uma pergunta, sugerindo que ele não compreendeu esse questionamento, 

portanto não seria esperado que ele acertasse a resposta.

Assim, aqueles que marcaram a alternativa C, o gabarito, desenvolveram 

a habilidade avaliada, pois foram capazes de identificar o humor do texto.

(P091384H6) O humor desse texto está 
A) na forma como o Joãozinho atende a professora.
B) na maneira como a professora faz o pedido ao Joãozinho.
C) no fato de Joãozinho responder corretamente sem intenção.
D) no jeito como a professora faz um elogio ao Joãozinho.

Leia o texto abaixo.

Joãozinho e os pronomes

Na escola:
– Joãozinho!
– Sim, professora!
– Por favor, diga-me dois pronomes.
– Quem, eu?
– Muito bem, garoto!

Disponível em: <http://recantodacronica.blogspot.com.br/2011/11/joaozinho-e-os-pronomes-historias.html>. Acesso em: 3 dez.  2015. (P091384H6_SUP)
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9º ano do ensino fundamental

Básico

NÍVEL 4  /// DE 225 A 250 PONTOS

 C Identificar assunto e opinião em reportagens e contos.

 C Identificar tema e assunto em poemas, tirinhas e charges, relacionando elementos verbais e não 

verbais, e textos informativos.

 C Identificar assunto comum a cartas e poemas. 

 C Identificar informação explícita em letras de música, contos, fragmentos de romances, crônicas e 

em textos didáticos.

 C Reconhecer sentido de conjunções e de locuções adverbiais em verbetes, lendas e contos.

 C Reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação e de conjunções em 

poemas, charges e fragmentos de romances. 

 C Reconhecer finalidade de reportagens e cartazes.

 C Reconhecer o gênero biografia, mesmo quando apresentado em uma comparação de dois textos.

 C Reconhecer o gênero artigo.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronome e seu referente em 

tirinhas, contos e reportagens.

 C Reconhecer relações de causa e consequência e características de personagens em lendas e 

fábulas.

 C Inferir elementos da narrativa em fábulas, contos e cartas. 

 C Inferir finalidade e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação e assunto em fábulas. 

 C Inferir informação em poemas, reportagens e cartas. 

 C Diferenciar fato de opinião em reportagens.

 C Reconhecer recurso argumentativo em artigos de opinião.

 C Interpretar efeito de humor e sentido de palavra em piadas e tirinhas.

 C Inferir efeito de sentido da repetição de expressões em crônicas.

 C Inferir o efeito de sentido provocado pela escolha de expressão em guias de viagem e em 

romances e o efeito de sentido provocado pelo uso de recursos ortográficos em fábulas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

localizarem uma informação que está explícita 

em um texto. Essa é uma competência básica no 

processo de leitura e de letramento escolar, pois 

exige que os estudantes retornem ao texto para 

localizar a informação pedida no comando, sem 

demandar inferências ou operações mentais muito 

complexas.

Para avaliar essa habilidade, foi utilizada uma 

crônica literária, na qual o narrador descreve, em 

primeira pessoa, as atitudes que tomará quando 

“chegar ao céu”. O narrador destaca vários poetas 

e artistas com os quais gostaria de se encontrar, 

relembra fatos que viveu e cita alguns eventos que 

gostaria de ter vivido. 

Para executar com êxito a tarefa solicitada, os estu-

dantes deveriam realizar a leitura do texto, perce-

bendo que, no terceiro parágrafo, o narrador qua-

lifica Jaime Ovalle como “amigo de Manuel, íntimo 

de Londres e de Nova York”. A complexidade dessa 

tarefa reside no fato de o texto apresentar lingua-

gem metafórica e estrutura sintática complexa.

Dessa forma, aqueles que marcaram a alternativa 

C – o gabarito – demonstraram ser capazes de lo-

calizar informações explícitas no contexto avaliado.

(P090380C2) De acordo com esse texto, o amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York, era
A) Jorge de Lima.
B) Ataulfo Nápoles.
C) Jaime Ovalle.
D) Moreira Barbosa.

Leia o texto abaixo. 

5

10

15

20

Quando eu chegar ao Céu!

Quando eu chegar ao Céu, de manhã, de tarde ou de noite, não sei ainda, pedirei para 
ir à biblioteca, onde curiosamente bisbilhotarei – com respeito – algumas obras. Quero reler 
a Invenção de Orfeu, de nosso Jorge de Lima, sofredor, telúrico1 e místico, homem bom, 
cirenaico2, assim lhe chamou Rachel de Queiróz, quando ele morreu, novembro, 15, do ano 
de 1953. 

E pedirei, sim, para conversar com Manu, Manuel Bandeira, que se chamava Neném. 
Matarei saudades do dentuço Manuel, que foi o melhor ser humano que conheci, neste 
mundo. E gostaria de conhecer Chiquita do Rio Negro, que recusou casar-se com Ataulfo 
Nápoles de Paiva, conviva do baile da Ilha Fiscal. Escrevi sobre Chiquita. Li a sua biografia, 
escrita por Garrigou-Lagrange. 

Meu Deus, convocaria Jaime Ovalle, o tio Nhonhô, que morreu com a idade de Jorge de 
Lima. Ali, na biblioteca do Céu, conheceria o estupendo Ovalle, o do Azulão [...], o amigo de 
Manuel, íntimo de Londres e de Nova York. 

Por fim, suplicaria para falar com João Guimarães Rosa, poliglota, com quem tão 
poucas vezes falei. E evocaria a posse do seu sucessor, na Casa de Machado. Esqueci-me 
completamente dessa posse, ai de mim. 

E fui. Lá estava eu, 1968. Um ano depois da morte de Rosa. Mário Palmério falou 
sobre ele, como seu herdeiro. E gostei tanto do discurso, equilibrado, lúcido, original. Se 
me lembro. Foi procurar cartas íntimas de Rosa para grande amigo, médico e fazendeiro 
em Minas, Moreira Barbosa. Cartas de outrora. Deliciosas, fraternais, confiantes, de pura 
entrega. Reveladoras do ser complexíssimo, fechado, carente, que gostava de disfarçar, 
despistar, ir e vir, comensal3 do mistério. Saudarei a uns e outros na largueza dadivosa do 
Céu, turbilhão de amor, como dizia o insaciável Léon Bloy.

*Vocabulário:
1Telúrico: relativo ao que pertence à Terra.
2Cirenaico: relativo aos que entendem o prazer como fim principal da vida.
3Comensal: alimentado de; nutrido de.

VILLAÇA, Antônio Carlos. Disponível em: <http://sitenotadez.net>. Acesso em: 26 maio 2011. Fragmento. (P090373C2_SUP)
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Proficiente
9º ano do ensino fundamental

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

DE 250 A 300 PONTOS

NÍVEL 5  /// DE 250 A 275 PONTOS

 C Localizar informações explícitas em crônicas e fábulas.

 C Identificar opinião e informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagens. 

 C Identificar informação explícita em reportagens com ou sem o auxílio de recursos gráficos. 

 C Reconhecer a finalidade de verbetes, fábulas, charges, reportagens e abaixo-assinados e o gênero 

sinopse.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em 

poemas, fábulas e contos.

 C Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em 

fragmentos de romances, diários, crônicas, reportagens e máximas (provérbios).

 C Interpretar sentido de conjunções e de advérbios e relações entre elementos verbais e não verbais 

em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas.

 C Inferir assunto principal e sentido de expressão em poemas, fábulas, contos, crônicas, reportagens 

e tirinhas. 

 C Inferir informação em contos e reportagens. 

 C Inferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. 

 C Inferir o sentido de palavra ou expressão em histórias em quadrinhos, poemas e fragmentos de 

romances.

 C Inferir efeito de humor em piadas e a moral em fábulas.

 C Inferir o efeito de sentido do uso de expressão popular em artigos de opinião.

 C Identificar os elementos da narrativa em letras de música e fábulas.

 C Comparar textos de gêneros diferentes que abordem o mesmo tema.

 C Reconhecer o assunto comum entre textos informativos.

66 SAEGO 2017



Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

identificarem diferentes formas de tratar um tema 

na comparação de dois textos. Essa tarefa de-

manda que os estudantes estabeleçam relações 

de intertextualidade, compreendendo qual é a in-

formação que aproxima os dois textos em análise. 

Nesse caso, os textos utilizados foram o fragmento 

de uma notícia e uma tirinha, disponibilizados em 

meio eletrônico, os quais apresentam informações 

acerca dos engarrafamentos formados nas gran-

des cidades em períodos de feriados. 

Sendo assim, seria necessário que os estudantes 

observassem, no Texto 1, o título, que remete ao 

assunto abordado, além do entendimento global 

do restante do texto. No Texto 2, seria preciso que 

os respondentes compreendessem a sequência 

narrativa e a relação entre as falas e as imagens 

para inferir a temática abordada. Dessa forma, os 

respondentes deveriam perceber que a alternativa 

B apresenta a síntese das informações comuns a 

esses dois textos.

(P080205F5) Qual é a informação em comum nesses textos?
A) A extensão da Ponte Rio-Niterói.
B) A lentidão no trânsito no período de feriado.
C) O estresse provocado pelos engarrafamentos.
D) O trânsito intenso da Via Lagos.

Leia os textos abaixo. 

Texto 1
Motoristas enfrentam lentidão na volta do feriado prolongado no Rio

A Concessionária Rio-Teresópolis (CRT) informou que os motoristas enfrentavam retenção com 
chuva em vários trechos da pista, sendo o maior na Serra, que vai do Km 89 ao Km 104, às 16h50. [...]

Por volta das 17h, a Via Lagos apresentou trânsito intenso e lento na extensão que vai do Km 1 
até o Km 32. Isso representa mais da metade da via expressa, que tem 57 km.

A ponte Rio-Niterói apresentava trânsito lento na extensão que vai da Ilha de Mocanguê até 
o acesso à Avenida Brasil, devido ao grande fl uxo de veículos. A previsão de tempo de travessia 
era de 20 a 25 minutos, segundo a CCR Ponte, às 17h05. [...]

Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/transito/noticia/2013/11/motoristas-enfrentam-lentidao-na-volta-do-feriado-
prolongado-no-rio.html>. Acesso em: 8 jan. 2014. Fragmento. 

Texto 2

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#3/1/2014>. Acesso em: 8 jan. 2014. 

(P080205F5_SUP)
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9º ano do ensino fundamental

Proficiente

NÍVEL 6  /// DE 275 A 300 PONTOS

 C Identificar assunto principal e informações explícitas em poemas, fábulas e letras de música. 

 C Localizar informações explícitas em artigos de opinião e crônicas.

 C Identificar opinião em poemas e crônicas e o trecho que apresenta uma opinião em sinopses e em 

reportagens. 

 C Reconhecer o gênero textual a partir da comparação entre textos e assunto comum a duas 

reportagens.

 C Reconhecer elementos da narrativa em fábulas e contos. 

 C Identificar a finalidade em fábulas e contos.

 C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em 

fábulas, contos, crônicas, fragmentos de romances, artigos de opinião e reportagens.

 C Inferir informação e efeito de sentido decorrente do uso de sinais gráficos em reportagens e em 

letras de música. 

 C Inferir informações em fragmentos de romances. 

 C Interpretar efeito de humor em piadas, contos e em crônicas. 

 C Inferir o efeito de sentido da pontuação, da polissemia como recurso para estabelecer humor e da 

ironia em tirinhas, anedotas e contos.

 C Interpretar linguagem verbal e não verbal em histórias em quadrinhos.

 C Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em charges e histórias em quadrinhos. 

 C Inferir o sentido de expressão em letras de música, tirinhas, poemas, fragmentos de romances e o 

sentido de palavra em cartas de leitor.

 C Inferir o sentido de expressão característica da área da informática em textos jornalísticos.

 C Reconhecer o uso de variantes linguísticas em letras de música, tirinhas, poemas e fragmentos de 

romances.

 C Inferir tema, tese e ideia principal em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas e 

artigos.

 C Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo assunto em reportagens, contos e enquetes.

68 SAEGO 2017



Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem efei-

tos de sentido decorrentes do uso da pontuação – como pontos 

de exclamação e de interrogação, parênteses, reticências, aspas, 

travessões, dentre outros – e de outras notações – como itálico, 

sublinhado, caixa alta, dentre outras. Considerando que os efeitos 

de sentido podem variar em função da estrutura textual, do contex-

to discursivo e de suas condições de produção, cabe ao leitor fazer 

essa interpretação a partir de uma leitura global do texto.

Nesse item, especificamente, o comando solicita que os responden-

tes reconheçam o efeito de sentido produzido pelo uso das reticên-

cias empregadas na fala de um personagem, no trecho apresenta-

do no segundo quadrinho da tirinha.

Para a realização dessa tarefa, os estudantes deveriam partir de 

seu conhecimento prévio acerca dos possíveis usos das reticências 

e, também, realizar uma leitura global da tirinha, relacionando a 

linguagem verbal à linguagem não verbal.

Sendo assim, aqueles que marcaram a alternativa C compreende-

ram que as reticências, nesse texto, foram utilizadas para demons-

trar que a fala do personagem foi interrompida pela menina de 

modo abrupto, já que a resposta do pai demonstrou que ele não 

compreendeu o pedido da filha.

(P091495H6) No segundo quadrinho desse texto, no trecho “Mas para abrir um negócio é preciso planejamento, 
capital, visão empresarial e um monte de...”, as reticências foram usadas para
A) apresentar a continuação da fala do pai.
B) indicar que o pai fi cou desconfi ado.
C) marcar que o pai foi interrompido.
D) mostrar a dúvida do pai sobre a pergunta.

Leia o texto abaixo.

BECK, Alexandre. Disponível em: <http://tirasarmandinho.tumblr.com/>. Acesso em: 7 dez. 2015. (P091494H6_SUP)
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Avançado
9º ano do ensino fundamental

ACIMA DE 300 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 7  /// DE 300 A 325 PONTOS

 C Localizar a informação principal em reportagens. 

 C Identificar ideia principal e finalidade em notícias, reportagens e resenhas.

 C Identificar assunto principal em notícias e opinião em contos e cartas de leitor. 

 C Reconhecer sentido de locução adverbial e elementos da narrativa em fábulas e contos.

 C Reconhecer relação de causa e consequência, entre pronomes e seus referentes e entre advérbio 

de lugar e o seu referente em fábulas e reportagens e o sentido de conjunção proporcional em 

textos expositivos.

 C Reconhecer características da linguagem (científica, jornalística, padrão) em reportagens e crônicas.

 C Reconhecer elementos da narrativa em crônicas.

 C Reconhecer argumentos e opiniões em notícias, artigos de opinião e fragmentos de romances. 

 C Reconhecer assunto comum entre textos de gêneros diferentes.

 C Inferir aspecto comum na comparação de cartas de leitor.

 C Diferenciar abordagem do mesmo tema em textos de gêneros distintos. 

 C Inferir informação em contos, crônicas, notícias e charges. 

 C Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de expressões, de linguagem verbal e 

não verbal e de pontuação em charges, tirinhas, contos, crônicas, fragmentos de romances e 

reportagens.

 C Inferir informações e efeito de sentido decorrente do uso de pontuação em fábulas e piadas.

 C Inferir o efeito de sentido decorrente do uso de diminutivo em crônicas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes in-

ferirem o posicionamento em textos distintos, mas 

que tratam do mesmo tema. Essa tarefa exige a 

mobilização de operações mentais e de conheci-

mentos complexos.

Para avaliar essa habilidade, os textos apresen-

tados, de gêneros diferentes, abordam questões 

relacionadas à reciclagem e aos aterros sanitários. 

O comando solicitou aos estudantes que identifi-

cassem de que modo a temática comum aos dois 

textos está relacionada. Desse modo, os estudan-

tes que assinalaram a alternativa A, o gabarito, 

demonstraram que são proficientes na habilidade 

proposta, pois compreenderam corretamente que 

a temática é abordada de forma complementar.

(P080117C2) Os Textos 1 e 2, em relação ao assunto abordado, são
A) complementares.
B) contraditórios.
C) excludentes.
D) semelhantes.

Leia os textos abaixo.

Texto 1
Aterros sanitários

Cerca de 13% dos municípios destinam seus resíduos a aterros sanitários. Neles, o lixo sólido 
é depositado em áreas planejadas. O lixo comum e os entulhos devem ir para aterros sanitários 
quando não há mais possibilidade de reciclagem ou reutilização. Os aterros são basicamente 
locais onde os resíduos são confi nados no solo, livre do contato com o ar e cobertos com uma 
camada de terra. O terreno é impermeabilizado para permitir que os líquidos e os gases resultantes 
da decomposição que esses resíduos sofrem embaixo da terra (principalmente por bactérias) 
sejam drenados e tratados, para evitar a contaminação do ambiente. Apesar disso, muitos aterros 
sanitários não foram construídos de acordo com os padrões técnicos, comprometendo o solo e 
os recursos hídricos.

THOMPSON, Miguel. Carta fundamental. jun/jul. 2010. Fragmento.

Texto 2

Números da reciclagem

Apenas 12% dos resíduos 
sólidos produzidos no país 
são reciclados; a meta é 
chegar a 25% em 2015.

Do total consumido em %
Papel de escritório 43,7
Papel ondulado 79,6
Plásticos 21,2
Latas de alumínio 91,5
Latas de aço 46,5
Vidro 47
Garrafa PET 54,8
Longa vida 26,6
Composto orgânico 3
Bateria de chumbo-ácido 99,5

Cempre/Ciclosoft/2008. In: THOMPSON, Miguel. Carta fundamental. jun/jul. 2010. Fragmento.

(P080117C2_SUP)
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9º ano do ensino fundamental

Avançado

NÍVEL 8  /// DE 325 A 350 PONTOS

 C Identificar ideia principal e elementos da narrativa em reportagens e crônicas.

 C Identificar argumento em reportagens e crônicas. 

 C Reconhecer o efeito de sentido da repetição de expressões e palavras, do uso de pontuação, de 

variantes linguísticas e de figuras de linguagem em poemas, contos e fragmentos de romances. 

 C Reconhecer a relação de causa e consequência em contos. 

 C Reconhecer diferentes opiniões entre cartas de leitor que abordam o mesmo tema e entre artigos 

de opinião.

 C Reconhecer a relação de sentido estabelecida por conjunções em crônicas, contos e cordéis. 

 C Reconhecer o tema comum entre textos de gêneros distintos.

 C Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem e de recursos gráficos 

em poemas e fragmentos de romances.

 C Diferenciar fato de opinião em artigos, reportagens e crônicas.

 C Identificar opinião em fábulas e reconhecer sentido de advérbios em cartas de leitor.

 C Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em tirinhas.

 C Reconhecer a finalidade de textos informativos com linguagem científica.

 C Reconhecer a ideia defendida em artigos de opinião.

 C Reconhecer o trecho retomado por pronome demonstrativo em textos de orientação e o termo 

retomado por pronome relativo em reportagens.

 C Inferir informação em crônicas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

identificarem o conflito gerador do enredo e os 

elementos que compõem uma narrativa. Para que 

uma história seja dotada de sentido, ela precisa 

atender a critérios específicos no que se refere aos 

seus elementos constitutivos – como o espaço, o 

tempo, os personagens, o narrador –, que se cor-

relacionam, formando o enredo.

Para realizar essa tarefa, utilizou-se um conto de 

Carlos Heitor Cony, em que o narrador relata a sua 

relação afetuosa com Mila, seu animalzinho de es-

timação. No texto, o narrador não explicita à que 

espécie de animal doméstico Mila pertence, mas 

deixa claro o carinho que sente pelo animal nos “13 

anos de chamego e encanto”. 

Nesse item, é solicitada a identificação do tipo de 

narrador que a história apresenta. Para identificar 

o gabarito, os respondentes precisariam perceber 

a presença de um narrador que também participa 

como personagem e que a narração é fortemente 

marcada por características subjetivas e emocionais.

Nesse sentido, os estudantes que assinalaram a 

alternativa D conseguiram identificar que o texto 

em análise traz um narrador em primeira pessoa, 

demonstrando que já desenvolveram a habilidade.

(P090225F5) No primeiro parágrafo desse texto, o narrador
A) conhece o pensamento dos personagens.
B) conta um fato observado por ele.
C) faz intromissões na história.
D) participa dos fatos narrados.

Leia o texto abaixo.
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Mila

Era pouco maior do que minha mão: por isso eu precisei das duas para segurá-la, 13 anos 
atrás. E, como eu não tinha muito jeito, encostei-a ao peito para que ela não caísse, simples 
apoio nessa primeira vez. Gostei desse calor e acredito que ela também. Dias depois, quando 
abriu os olhinhos, olhou-me fundamente: escolheu-me para dono. Pior: me aceitou.

Foram 13 anos de chamego e encanto. Dormimos muitas noites juntos, a patinha dela 
em cima do meu ombro. Tinha medo de vento. O que fazer contra o vento?

Amá-la – foi a resposta e também acredito que ela entendeu isso. Formamos, ela e eu, 
uma dupla dinâmica contra as ciladas que se armam. E também contra aqueles que não 
aceitam os que se amam. Quando meu pai morreu, ela se chegou, solidária, encostou sua 
cabeça em meus joelhos, não exigiu a minha festa, não queria disputar espaço, ser maior 
do que a minha tristeza.

Tendo-a ao meu lado, eu perdi o medo do mundo e do vento. E ela teve uma ninhada 
de nove filhotes, escolhi uma de suas filhinhas e nossa dupla ficou mais dupla porque 
passamos a ser três. E passeávamos pela Lagoa. [...] Era uma lady, uma rainha de Sabá 
numa liteira inundada de sol e transportada por súditos imaginários.

No sábado, olhando-me nos olhos, com seus olhinhos cor de mel, bonita como nunca, mais 
que amada de todas, deixou que eu a beijasse chorando. Talvez ela tenha compreendido. 
Bem maior do que minha mão, bem maior do que o meu peito, levei-a até o fim.

Eu me considerava um profissional decente. Até semana passada, houvesse o que 
houvesse, procurava cumprir o dever dentro de minhas limitações. Não foi possível chegar 
ao gabinete onde, quietinha, deitada a meus pés, esperava que eu acabasse a crônica para 
ficar com ela.

Até o último momento, olhou para mim, me escolhendo e me aceitando. Levei-a, em 
meus braços, apoiada em meu peito. Apertei-a com força, sabendo que ela seria maior do 
que a saudade.

CONY, Carlos Heitor. In: SANTOS, Joaquim Ferreira dos. (Org.) As cem melhores crônicas do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. p. 271-272. 
Fragmento. (P090222F5_SUP)
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9º ano do ensino fundamental

Avançado

NÍVEL 9  /// DE 350 A 375 PONTOS

 C Localizar informações explícitas, ideia principal e expressão que causa humor em contos, crônicas 

e artigos de opinião.

 C Distinguir o trecho que apresenta a informação principal em reportagens.

 C Identificar variantes linguísticas em letras de música e marcas da linguagem informal em trecho de 

reportagens, contos e crônicas.

 C Reconhecer a finalidade, o gênero e a relação de sentido estabelecida por conjunções em lendas, 

crônicas, poemas e reportagens.

 C Inferir o sentido de palavra em reportagens e inferir informação em poemas.

 C Reconhecer a ideia defendida pelo autor em artigos de opinião.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

identificarem a informação principal de um texto. A 

compreensão em relação à organização do texto 

é condição essencial para a construção da coe-

rência textual.

Como suporte para a tarefa, utilizou-se uma repor-

tagem que versa sobre a influência dos hábitos 

alimentares, adquiridos na infância, na saúde dos 

adultos.

Para realizar a atividade, seria necessário que os 

respondentes identificassem o trecho que apresen-

ta a informação que se configura como eixo central 

do texto, em torno da qual os dados acessórios se 

organizam. Sendo assim, aqueles que assinalaram 

a alternativa B – o gabarito – demonstraram ter de-

senvolvido a habilidade proposta nesse item.

(P090771H6) Nesse texto, o trecho que traz a informação principal é:
A) “Biscoitos, bolachas e bolos fazem parte da alimentação de mais de metade dos bebês brasileiros,...”. 
(ℓ. 1-2)
B) “‘Pesquisas demonstram que o peso do indivíduo até os 5 primeiros anos de vida tem grande infl uência 
sobre o peso na vida adulta’,...”. (ℓ. 8-10)
C) “‘A criança não conhece o doce ou a gordura, nunca sentiu o gosto, então não tem porque os pais 
iniciarem este hábito.’”. (ℓ. 12-14)
D) “O problema é que o sobrepeso é um fator de risco para diversas doenças como diabetes, hipertensão 
e doença cardiovascular.”. (ℓ. 16-17)

Leia o texto abaixo.
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Alimentação na infância afeta a saúde até a vida adulta

Biscoitos, bolachas e bolos fazem parte da alimentação de mais da metade dos bebês 
brasileiros, com menos de dois anos. Já os refrigerantes e sucos artifi ciais estão no cardápio 
de um terço das crianças da mesma faixa etária. É o que indicam os dados da última 
Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), feita pelo Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE) divulgados ainda nesse ano.

O endocrinologista Sérgio Vêncio [...] alerta sobre o consumo destes produtos com alto 
teor de açúcar e gorduras. “Este tipo de alimento deve ser evitado em qualquer fase da vida, 
mas os efeitos podem ser ainda mais devastadores se consumido desde cedo. Pesquisas 
demonstram que o peso do indivíduo até os 5 primeiros anos de vida tem grande infl uência 
sobre o peso na vida adulta”, explica.

De acordo com o especialista, o consumo desse tipo de alimento nesta idade parte da 
própria família, já que o bebê não sabe ainda discernir entre as comidas. “A criança não 
conhece o doce ou a gordura, nunca sentiu o gosto, então não tem porque os pais iniciarem 
este hábito. Assim, quando começarem a socializar com crianças da mesma idade, terão 
menor fascínio pelo lanche com baixo teor nutritivo do amigo”, exemplifi ca o médico.

O problema é que o sobrepeso é um fator de risco para diversas doenças como diabetes, 
hipertensão e doença cardiovascular. “Alterações que por muitos anos eram essencialmente 
do adulto, e mais comumente do idoso, estão afetando também as crianças. É o caso da 
diabetes tipo II, por exemplo.”, lamenta Dr. Sérgio. [...]

Disponível em: <http://migre.me/spZhR>. Acesso em: 16 dez. 2015. Fragmento. (P090771H6_SUP)

REVISTA DO PROFESSOR - LíNGuA PORTuGuESA   75

-
-
-
-
-
-
-
-

09



9º ano do ensino fundamental

Avançado

NÍVEL 10  /// ACIMA DE 375 PONTOS

 C Reconhecer a ideia principal em manuais, reportagens, artigos e teses. 

 C Identificar os elementos da narrativa em contos e crônicas.

 C Diferenciar fato de opinião e opiniões diferentes em artigos e notícias.

 C Inferir o sentido de palavras em poemas e em contos.

 C Inferir o efeito de sentido provocado pela repetição de formas verbais em fábulas.

 C Reconhecer o tema comum entre textos do gênero poema.

 C Reconhecer a relação de sentido estabelecida por conjunção adversativa em sinopses.

 C Inferir o efeito de sentido causado pelo uso do recurso estilístico da rima e por escolha de 

expressão em poemas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

reconhecerem o efeito de sentido decorrente do 

emprego de recursos estilísticos. A fim de realizar 

essa tarefa, os estudantes precisaram realizar a 

leitura de uma crônica argumentativa que discorre 

sobre os planejamentos pessoais e as eventuais 

reformulações de planos, na qual o narrador elen-

ca exemplos reais de poetas e situações hipotéti-

cas em que as mudanças de objetivos ocorreram 

ou podem ocorrer.

Para identificar o gabarito, os estudantes deveriam 

realizar uma leitura atenta do texto e inferir sobre 

a temática abordada. Além disso, os respondentes 

deveriam perceber que o viés argumentativo do 

texto é permeado pela linguagem figurada, utiliza-

da inclusive no título.

No trecho em análise no item, presente no segun-

do parágrafo do texto, seria necessário que os 

respondentes reconhecessem a crítica do narra-

dor em relação à falta de atitude das pessoas que 

desejam mudanças, mas que não se colocam em 

ação. A expressão “caia do céu” aparece como es-

tratégia para caracterizar a inércia daqueles que 

não agem. Desse modo, aqueles estudantes que 

percorreram esse caminho cognitivo, marcando a 

alternativa D, o gabarito, provavelmente desenvol-

veram essa habilidade.

(P090476H6) Nesse texto, a expressão “caia do céu” (ℓ. 7-8) foi usada para
A) ironizar o comportamento das pessoas sonhadoras.
B) mostrar a mudança repentina de atitude das pessoas.
C) reforçar o sentimento de passagem repentina do tempo.
D) sugerir a inércia das pessoas para atingir um objetivo.

Leia o texto abaixo.
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Uma vida melhor que a encomenda

[...] Domingo passado, comentei sobre o documentário Eu Maior, em que Rubem 
Alves também participou [...]. Entre outras coisas, ele contou que certa vez um garoto se 
aproximou dele para perguntar como havia planejado sua vida para chegar onde chegou, 
qual foi a fórmula do sucesso. Rubem Alves respondeu que chegou onde chegou porque 
tudo que havia planejado deu errado.

Planejar serve para colocar a pessoa em movimento. Se não houver um objetivo, um 
desejo qualquer, ela acabará esperando sentada que alguma grande oportunidade caia do 
céu, possivelmente por merecimento cósmico.

É preciso querer alguma coisa – já alcançar é facultativo, explico por quê.
Uma vez determinado o rumo a seguir, entra a melhor parte: abrir-se para os acidentes 

de percurso. Você que sonha em ser um Rubem Alves, é possível que já tenha começado 
a escrever num blog (parabéns, pôs-se em ação). No entanto, esses escritos podem 
conduzi-lo a um caminho que não estava nos planos. Dependendo do conteúdo, seus 
posts podem levá-lo a um convite para lecionar no interior, [...] a estagiar com um tio 
engenheiro, a fazer doce pra fora, a pegar a estrada com um amigo e acabar na Costa 
Rica, onde conhecerá a mulher da sua vida e com ela abrirá uma pousada, transformando-se 
num empresário do ramo da hotelaria.

Não é assim que as coisas acontecem, emendando uma circunstância na outra?
A vida está repleta de exemplos de arquiteta que virou estilista, [...] estudante de Letras 

que virou maquiadora, publicitário que virou chef de cozinha, professor que virou dono de 
pet shop, economista que virou fotógrafo. Tem até gente que almejava ser economista, 
virou economista, fez uma bela carreira como economista e morreu economista. A vida é 
surpreendente.

Ariano Suassuna largou a advocacia aos 27 anos, João Ubaldo também se formou em 
Direito, mas nem chegou a exercer o ofício, e Rubem Alves teve até restaurante. Tudo que 
dá errado pode dar muito certo . A vida joga os dados, dá as cartas, gira a roleta: a nós, cabe 
apenas continuar apostando.

MEDEIROS, Martha. Disponível em: <http://cadeomeuabraco.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 jul. 2014. Fragmento. (P090472H6_SUP)
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Abaixo do básico
3ª série do ensino médio

ATÉ 225 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 1  ///  ATÉ 200 PONTOS

 C Localizar informação explícita a respeito da ação de personagem em crônicas e em fragmentos de 

romances.

 C Localizar informação explícita em propagandas, com ou sem apoio de recursos gráficos, em 

instruções de jogo e em notícias.

 C Inferir efeito do uso da exclamação em textos de orientação.

 C Realizar inferência em textos que conjugam linguagem verbal e não verbal.

 C Reconhecer a finalidade de cartazes.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes localizarem informa-

ções explícitas em um texto. Para tanto, escolheu-se um cartaz, que 

anuncia a Semana Mundial da Água e orienta sobre o uso da água, 

além de fazer um alerta sobre o seu desperdício.

Para identificar o gabarito, os estudantes deveriam ler com atenção 

o texto, percebendo que as informações estão dispostas em tópi-

cos, e compreender o contexto ao qual o cartaz se refere. Também 

seria necessário que os respondentes atentassem ao comando 

para resposta e às alternativas, selecionando aquela que traz uma 

informação compatível com a tarefa solicitada. Dessa forma, os es-

tudantes que escolheram a alternativa E como resposta consegui-

ram reconhecer que a informação “70 litros de água” corresponde 

a “produzir uma maçã”. 

(P100091F5) De acordo com esse texto, são necessários 70 litros de água para 
A) fazer meio quilo de plástico.
B) fazer um quilo de carne bovina.
C) fazer uma calça jeans.
D) produzir uma folha de papel.
E) produzir uma maçã.

Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://migre.me/fFPzv>. Acesso em: 2 ago. 2013. (P100071F5_SUP)
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NÍVEL 2  /// DE 200 A 225 PONTOS

 C Reconhecer a causa de ação de personagem em fragmentos de romances.

 C Inferir características de personagem em fábulas e ação de personagem em crônicas. 

 C Inferir informação a respeito do eu lírico em letras de música.

 C Inferir o sentido de palavra e o sentido de expressão em letras de música.

 C Identificar o assunto principal em reportagens.

 C Reconhecer expressões características da linguagem (científica, jornalística etc.) e a relação entre 

expressão e seu referente em reportagens e artigos de opinião.

 C Estabelecer relação lógico-discursiva marcada por locução adverbial de lugar em textos didáticos 

e em contos e por advérbio de modo em poemas.

 C Inferir o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens.

 C Inferir o efeito do uso de notação e do uso da exclamação na fala de personagem em tirinhas.

 C Inferir o trecho que provoca efeito de humor em piadas e o fato que gera humor em histórias em 

quadrinhos.

 C Identificar o público-alvo de cartazes.

 C Inferir a crítica apresentada em cartuns.

3ª série do ensino médio

Abaixo do básico
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes re-

conhecerem o fato gerador de humor em textos di-

versos. Nesse caso, o texto utilizado como suporte 

é uma tirinha vertical, que apresenta dois quadri-

nhos. Esse gênero textual apresenta, geralmente, 

uma temática humorística, o que exige do leitor a 

percepção da importância das imagens, da lingua-

gem concisa, da quebra na expectativa, da carac-

terização dos personagens e da relação do texto 

com a realidade.

Para identificar o gabarito, seria necessário que os 

respondentes percebessem o encadeamento das 

ações, inferindo que a criança faz uma travessura, 

porém se recusa a admitir a autoria do ato, afir-

mando, de modo inesperado, que chamaria sua 

advogada. Na sequência, ao gritar pela avó, o efei-

to de humor se estabelece, já que o conhecimento 

popular supõe que os netos sejam protegidos e 

paparicados pelos avós.

Nesse sentido, os estudantes que marcaram a 

alternativa D, o gabarito, demonstraram ter com-

preendido a construção do efeito de humor nessa 

tirinha.

(P120832H6) O humor desse texto está
A) na bagunça realizada no cômodo.
B) na pergunta feita pela mulher.
C) na postura da mulher ao questionar o menino.
D) no fato de o menino considerar a avó sua advogada.
E) no fato de o menino desobedecer à sua mãe.

Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://migre.me/rVALR>. Acesso em: 26 out. 2015. (P120760H6_SUP)
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Básico
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DE 225 A 275 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 3  /// DE 225 A 250 PONTOS

 C Localizar informações explícitas em fragmentos de romances, crônicas, textos didáticos e artigos. 

 C Identificar tema e assunto em poemas e charges, relacionando elementos verbais e não verbais. 

 C Identificar elementos da narrativa em histórias em quadrinhos.

 C Reconhecer a finalidade de recurso gráfico em artigos.

 C Reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação, de conjunções em 

poemas, charges, fragmentos de romances, anedotas e contos. 

 C Inferir o sentido de palavra em letras de música, reportagens e artigos.

 C Reconhecer relações de causa e consequência em lendas e fábulas.

 C Reconhecer relação entre pronome e seu referente em manuais de instruções.

 C Inferir características de personagens em lendas e fábulas e inferir sentimento expresso pelo 

narrador em contos.

 C Reconhecer recurso argumentativo em artigos de opinião. 

 C Inferir efeito de sentido da repetição de expressões em crônicas.

 C Inferir causa da ação de um personagem e interpretar expressão de personagem em tirinhas.

 C Reconhecer o objetivo comunicativo de reportagens.

 C Reconhecer aspecto comum na comparação de letras de música e poemas e entre textos 

jornalísticos e charges.

 C Identificar a tese defendida pelo autor em artigos.
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Nesse item, a habilidade avaliada é identificar a 

finalidade de um texto. Essa tarefa consiste em 

medir a habilidade de os estudantes atribuírem 

ao texto uma finalidade comunicativa com base 

na análise do modo de organização discursiva 

predominante (narração, exposição, descrição, ar-

gumentação ou injunção) e nas informações nele 

veiculadas. Para isso, é preciso analisar, com base 

na construção do sentido do texto, as intenções 

comunicativas manifestadas em seu interior.

Nesse caso, o item traz um fragmento de texto 

jornalístico do gênero reportagem, cujo objetivo 

é apresentar informações, o que fica evidente a 

partir da observação de que há predominância no 

uso da tipologia expositiva e também dos recursos 

linguísticos utilizados: vocabulário objetivo, verbos 

no presente do indicativo e ausência de adjetivos 

opinativos.

Para executar essa tarefa, os estudantes deveriam 

realizar a leitura do texto integralmente, observan-

do as características do gênero e o tema abordado 

pelo texto, para, então, compreender que seu ob-

jetivo é dar uma informação, conforme apresenta-

do na alternativa A – o gabarito.

(P120204ES) Esse texto tem por finalidade 
A) dar uma informação.
B) expor uma opinião.
C) narrar acontecimentos.
D) orientar procedimentos.
E) persuadir o leitor. 

Leia o texto abaixo. 

5

10

15

As corcovas dos camelos armazenam água?

Na realidade, uma corcova de camelo é um monte de gordura. Em um camelo saudável 
e bem alimentado, a corcova pode pesar até 35 Kg! Seres humanos e a maioria dos animais 
armazenam suas gorduras misturadas com o tecido muscular ou em uma camada logo 
abaixo da pele. Camelos são os únicos animais que possuem corcova. 

A corcova permite que o camelo possa sobreviver por um período bem longo de até duas 
semanas sem precisar se alimentar. Devido ao fato de normalmente os camelos viverem no 
deserto, onde a comida é escassa em longas distâncias, isso é importante. 

Um camelo precisa de cerca de 20 litros de água por dia no verão. Entretanto, um camelo 
pode perder até 100 litros de água de seus tecidos corporais sem efeitos adversos. Uma 
coisa que um camelo pode fazer para conservar água é suportar grandes oscilações de 
temperaturas do corpo. Um camelo pode começar o dia a 35ºC e deixar que sua temperatura 
suba até 40ºC. Somente no final dessa faixa de temperatura máxima é que ele precisará 
suar para evitar superaquecimento. Quando você compara essa faixa de temperatura com 
a faixa do corpo humano, em que meros 2 graus de aumento indicam uma doença, você 
percebe a vantagem. [...]

Disponível em: <http://ciencia.hsw.uol.com.br/questao104.htm>. Acesso em: 10 mar. 2010. Fragmento. (P120203ES_SUP)
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Básico

NÍVEL 4  /// DE 250 A 275 PONTOS

 C Localizar informações explícitas em crônicas, fábulas e reportagens. 

 C Identificar os elementos da narrativa em letras de música, fábulas e contos e o narrador em 

primeira pessoa em fragmentos de romances.

 C Reconhecer a finalidade de abaixo-assinado e verbetes.

 C Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em 

fragmentos de romances, contos, diários, crônicas, reportagens, máximas (provérbios) e artigos.

 C Inferir tema e ideia principal em notícias, crônicas e poemas. 

 C Inferir o sentido de palavra ou expressão em histórias em quadrinhos, poemas e fragmentos de 

romances.

 C Comparar textos de gêneros diferentes para reconhecer a ideia comum entre eles.

 C Interpretar o sentido de conjunções, de advérbios e as relações entre elementos verbais e não 

verbais em tirinhas, fragmentos de romances, reportagens e crônicas.

 C Reconhecer relações de sentido estabelecidas por conjunções ou locuções conjuntivas em letras 

de música e crônicas. 

 C Reconhecer o uso de expressões características da linguagem (científica, profissional etc.), marcas 

linguísticas que evidenciam o locutor em reportagens e a relação entre pronome e seu referente 

em artigos e reportagens. 

 C Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal em notícias e charges.

 C Reconhecer o trecho que caracteriza uma opinião em entrevistas e em reportagens.

 C Inferir efeito de humor e de ironia em tirinhas.

 C Inferir efeito do uso de letras maiúsculas em artigos.
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Nesse item, foi aferida a habilidade de os estu-

dantes identificarem uma relação lógico-discursiva 

presente no texto. Para avaliar essa habilidade, foi 

utilizada uma reportagem a respeito da busca de 

informações na internet sobre questões de saúde.

Para o domínio efetivo da habilidade requerida, 

é exigida uma inferência que vai além da classi-

ficação do conector. É necessário que os respon-

dentes percebam que a construção dos sentidos 

de um texto se faz por meio do emprego de ele-

mentos gramaticais e lexicais, sendo, portanto, 

fundamental o desenvolvimento da habilidade de 

reconhecer esses elementos e inferir o tipo de re-

lação lógico-semântica que eles estabelecem em 

contextos variados.

Os respondentes deveriam compreender que a 

conjunção em análise, “portanto”, resume, marca 

o desfecho, conclui o aconselhamento dado pela 

profissional entrevistada, uma vez que o trecho in-

troduzido pela conjunção refere-se ao caráter glo-

bal do texto. Desse modo, a conjunção “portanto” 

é responsável por arrematar as informações ante-

riormente mencionadas.

Dessa forma, aqueles que compreenderam essa 

relação de conexão textual escolheram a alterna-

tiva B – conclusiva – demonstrando ter desenvolvi-

do a habilidade avaliada.

(P120153EX) No trecho “... portanto, é fundamental se cuidar.” (ℓ. 19-20), a conjunção destacada introduz 
uma informação
A) comparativa.
B) conclusiva.
C) condicional.
D) conformativa.
E) contraditória.

Leia o texto abaixo.

5

10

15

20

Dr. Google e seus bilhões de pacientes

Regina Elizabeth Bisaglia, em mais uma consulta de rotina, indicava ao paciente a melhor 
maneira de cuidar da pressão. Ao mesmo tempo, observava a expressão introspectiva do 
homem a sua frente. A cardiologista não entendia ao certo a desconfi ança em seu olhar, 
mas começava a presumir o motivo. Logo, entenderia o porquê.

Depois de uma explicação um pouco mais técnica, o senhor abriu um sorriso e o olhar 
tornou-se mais afável. A médica acabara de falar o que o paciente queria ouvir e, por isso, 
passava a ser merecedora de sua confi ança.

“Entendi. O senhor andou consultando o doutor Google, certo?”, disse, de modo 
espirituoso, Bisaglia.

A médica atesta: muitas vezes os pacientes chegam ao consultório com o diagnóstico 
já pronto e buscam apenas uma confi rmação. Ou mais: vão ao médico dispostos a testar e 
aprovar (ou não) o especialista.

“Não adianta os médicos reclamarem. Os pacientes vão à internet pesquisar e isso é um 
caminho sem volta. Informação errada existe em todos os meios, mas eu diria que muitas 
vezes é interessante que a pessoa procure se informar melhor”, diz a cardiologista, com 
mais de 30 anos de profi ssão.

“Há momentos em que o paciente não confi a no que o médico diz ou se faz de 
desentendido. Nessas horas, é muito importante que ele perceba que existem mais pessoas 
falando a mesma coisa e passando pelo mesmo problema e que, portanto, é fundamental 
se cuidar. Nada melhor do que a conversa na rede para isso”, completa a médica.

CAMELO, Thiago. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2011/02/dr.-google-e-seus-sete-bilhoes-de-pacientes>.
Acesso em: 16 fev. 2011. (P120150EX_SUP)
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Proficiente
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0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

DE 275 A 325 PONTOS

NÍVEL 5  /// DE 275 A 300 PONTOS

 C Localizar informações explícitas em artigos de opinião e crônicas.

 C Identificar finalidade e elementos da narrativa em fábulas e contos.

 C Identificar a finalidade de relatórios científicos e reportagens.

 C Determinar informação comum entre artigos de opinião e tirinhas.

 C Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo assunto em reportagens, contos e enquetes. 

 C Reconhecer opiniões divergentes sobre o mesmo tema em diferentes textos.

 C Distinguir o trecho que apresenta opinião do narrador em crônicas.

 C Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunções, relação de causa e consequência e 

entre pronomes e seus referentes em fragmentos de romances, fábulas, crônicas, contos, artigos 

de opinião, reportagens e entrevistas.

 C Reconhecer o sentido de expressão e de variantes linguísticas em letras de música, tirinhas, 

poemas e fragmentos de romances.

 C Inferir tema, tese e ideia principal em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas, 

artigos, resenhas e entrevistas.

 C Reconhecer o tema de crônicas e o assunto em reportagens. 

 C Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em charges e histórias em quadrinhos. 

 C Inferir informações em fragmentos de romances e em poemas e ação de personagem em histórias 

em quadrinhos e em tirinhas.

 C Inferir o efeito de sentido da pontuação e da polissemia como recurso para estabelecer humor ou 

ironia em tirinhas, anedotas e contos e o trecho que apresenta ironia em crônicas.

 C Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos em contos, 

artigos, crônicas e romances. 

 C Inferir informação e o efeito de sentido produzido por expressão em reportagens e tirinhas. 

 C Reconhecer variantes linguísticas em artigos.
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Leia os textos abaixo.

Texto 1

5

10

15

20

Com certeza, uma epidemia

A todo momento, sem nenhuma razão especial, você solta um “com certeza” como 
resposta afi rmativa para qualquer coisa. É incontrolável. Você tomou café da manhã hoje? 
Com certeza. [...] Os juros vão continuar subindo? Com certeza.

[...] o vírus do “com certeza” não foi espalhado por nenhuma novela ou campanha de 
publicidade. Nunca foi bordão de programa humorístico [...]. A única pessoa pública a usar 
o “com certeza” como marca registrada é a apresentadora Leda Nagle – mas [...] é pouco 
para que ela seja apontada como [...] culpada. O “com certeza” simplesmente pegou. [...]

Oitenta por cento dos “com certeza” que saem de nossa boca são puro chute. Vai chover 
amanhã? Com certeza. O trânsito está livre? Com certeza. Dá para chegar até a próxima 
cidade com essa gasolina? Com certeza.

Ainda não se sabe como o “com certeza” atua no cérebro [...], mas existe o temor de 
que, dentro de poucos anos, o “com certeza” se transforme na única resposta que sejamos 
capazes de dar para qualquer pergunta.

– Você prefere os ovos fritos ou mexidos?
– Com certeza.
– Para onde você vai depois de amanhã?
– Com certeza.
– Qual é o seu nome?
– Com certeza.
Antes de isso acontecer, com certeza, já teremos perdido para sempre a palavra “não” – 

substituída, é claro, pela locução “sem certeza”. 

FREIRE, Ricardo. Disponível em: <http://migre.me/rBdH2>. Acesso em: 23 set. 2015. *Adaptado: Reforma Ortográfi ca. Fragmento.

Texto 2
Quanto ao artigo sobre a epidemia do “com certeza”, coincidentemente, havia comentado 

com meus alunos que ouço essa expressão com bastante frequência [...]. Não acredito que Leda 
Nagle tenha alguma participação nisso.

José de oliveira, Barra Mansa, RJ.
 

Disponível em: <http://migre.me/rBdQM>. Acesso em: 23 set. 2015. *Adaptado: Reforma Ortográfi ca. Fragmento. 

(P121330H6_SUP)

(P121330H6) Esses textos se assemelham porque
A) abordam o uso recorrente da expressão “com certeza” na língua.
B) consideram que o uso frequente de “com certeza” seja puro chute. 
C) discorrem sobre o funcionamento da expressão “com certeza” no cérebro. 
D) fazem referência ao trabalho da expressão “com certeza” com os alunos.
E) informam que “com certeza” é uma resposta afi rmativa para qualquer pergunta.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes reconhecerem dife-

rentes formas de tratar uma informação na comparação de textos 

que tratam do mesmo tema. A resolução da tarefa solicitada requer 

que os respondentes leiam atentamente ambos os textos, reali-

zando um resumo mental, para, em seguida, compará-los e inferir 

em que aspecto eles se aproximam. Outro ponto importante para 

a resolução do item é a compreensão do vocabulário do próprio 

comando para a resposta, uma vez que os estudantes precisariam 

conhecer o significado da palavra “assemelham”.

Para avaliar essa habilidade, foram selecionados dois textos de gê-

neros diferentes: o Texto 1 traz uma crônica, veiculada na página 

eletrônica de uma revista, em que o autor discorre sobre a utilização 

exagerada da expressão “com certeza”. Esse texto é adequado aos 

estudantes avaliados, pois apresenta traços da linguagem informal 

e estrutura sintática simples, porém a argumentação é fortemente 

baseada na ironia, o que exige estratégias de leitura mais sofistica-

das para compreensão. Já o Texto 2 é um comentário curto de um 

leitor a respeito da publicação da crônica presente no Texto 1.

Para identificar o gabarito, os estudantes deveriam realizar uma lei-

tura atenta dos textos em análise, mobilizando processos cognitivos 

como identificar o tema e inferir o ponto de vista de cada autor, para 

compreenderem o ponto de convergência temática.

Dessa forma, aqueles que marcaram a alternativa A, o gabarito, 

foram capazes de perceber a temática comum aos dois textos, de-

monstrando o desenvolvimento da habilidade.
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3ª série do ensino médio

Proficiente

NÍVEL 6  /// DE 300 A 325 PONTOS

 C Localizar informações explícitas em infográficos, reportagens, crônicas e artigos.

 C Localizar a informação principal em reportagens. 

 C Identificar ideia principal e finalidade em notícias, reportagens e resenhas.

 C Identificar a finalidade e a informação principal em notícias. 

 C Reconhecer características da linguagem (científica, jornalística, coloquial) em reportagens, marcas 

da oralidade em entrevistas e da linguagem coloquial em contos.

 C Reconhecer variantes linguísticas em contos, notícias, reportagens e crônicas. 

 C Reconhecer elementos da narrativa em crônicas e em resenhas.

 C Reconhecer argumentos e opiniões em notícias, artigos de opinião e fragmentos de romances. 

 C Identificar o argumento em contos.

 C Diferenciar abordagem do mesmo tema em textos de gêneros distintos. 

 C Inferir informação em contos, crônicas, notícias e charges. 

 C Inferir sentido de palavras, da repetição de palavras, de expressões, de linguagem verbal e não 

verbal e de pontuação em charges, tirinhas, contos, crônicas, fragmentos de romances e artigos de 

opinião.

 C Inferir informação, sentido de expressão e o efeito de sentido decorrente da escolha de expressão 

e do uso de recursos morfossintáticos em crônicas. 

 C Inferir o sentido decorrente do uso de recursos gráficos em poemas. 

 C Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal e o efeito de humor em tirinhas.
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 C Inferir informação a respeito de personagem em tirinhas e em manuais de instruções com apoio de 

recursos visuais.

 C Reconhecer a relação entre os pronomes e seus referentes em contos e o referente de pronome 

relativo em artigos de opinião.

 C Reconhecer elementos da narrativa em contos.

 C Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos e pelo uso dos 

recursos estilísticos da antítese e da ironia em poemas.

 C Reconhecer ideia comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema na comparação entre 

diferentes textos.

 C Reconhecer ironia e efeito de humor em crônicas, entrevistas e tirinhas. 

 C Reconhecer a relação de causa e consequência em piadas e fragmentos de romances.

 C Comparar poemas que abordem o mesmo tema. 

 C Diferenciar fato de opinião em contos, artigos, reportagens e crônicas. 

 C Diferenciar tese de argumentos em artigos, entrevistas e crônicas e reconhecer um argumento 

utilizado para defender uma ideia em entrevistas.
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O objetivo desse item é avaliar a habilidade de 

os estudantes realizarem operações de retomada 

pronominal ou lexical, identificando repetições ou 

substituições que contribuem para a progressão 

textual. Essa habilidade requer do leitor atenção 

e compreensão da leitura realizada, uma vez que 

relacionar um termo ao seu referente depende da 

equivalência sintático-semântica textual. 

Para avaliar essa habilidade, foi utilizado como su-

porte o fragmento de uma crônica argumentativa, 

na qual é abordado, de maneira cômica, o uso exa-

gerado da expressão “com certeza” na atualidade.

Nesse item, os estudantes são chamados a recu-

perar o trecho referido pelo pronome “isso”, locali-

zado na linha 20. Para tanto, seria necessário que 

percebessem o caráter anafórico do pronome de-

monstrativo em análise e buscassem a passagem 

do texto que complementa o sentido do trecho 

apresentado no comando. No caso em avaliação, 

os respondentes deveriam estar atentos à coe-

são textual, já que o trecho referido pelo pronome 

“isso” encontra-se distante, especificamente nas 

linhas 12 e 13.

Nesse sentido, aqueles estudantes que marcaram a 

alternativa D demonstraram ter sido capazes de rea-

lizar operações de retomada anafórica pronominal.

(P121333H6) No Texto 1, no trecho “Antes de isso acontecer,...” (ℓ. 20), o pronome destacado refere-se ao 
trecho:
A) “... o vírus do ‘com certeza’ não foi espalhado por nenhuma novela...”. (ℓ. 4)
B) “... a usar o ‘com certeza’ como marca registrada é a apresentadora Leda Nagle...”. (ℓ. 5-6) 
C) “... não se sabe como o ‘com certeza’ atua no cérebro...”. (ℓ. 11)
D) “... o ‘com certeza’ se transforme na única resposta que sejamos capazes de dar...”. (ℓ. 12-13)
E) “... já teremos perdido para sempre a palavra ‘não’...”. (ℓ. 20)

Leia os textos abaixo.

Texto 1

5

10

15

20

Com certeza, uma epidemia

A todo momento, sem nenhuma razão especial, você solta um “com certeza” como 
resposta afi rmativa para qualquer coisa. É incontrolável. Você tomou café da manhã hoje? 
Com certeza. [...] Os juros vão continuar subindo? Com certeza.

[...] o vírus do “com certeza” não foi espalhado por nenhuma novela ou campanha de 
publicidade. Nunca foi bordão de programa humorístico [...]. A única pessoa pública a usar 
o “com certeza” como marca registrada é a apresentadora Leda Nagle – mas [...] é pouco 
para que ela seja apontada como [...] culpada. O “com certeza” simplesmente pegou. [...]

Oitenta por cento dos “com certeza” que saem de nossa boca são puro chute. Vai chover 
amanhã? Com certeza. O trânsito está livre? Com certeza. Dá para chegar até a próxima 
cidade com essa gasolina? Com certeza.

Ainda não se sabe como o “com certeza” atua no cérebro [...], mas existe o temor de 
que, dentro de poucos anos, o “com certeza” se transforme na única resposta que sejamos 
capazes de dar para qualquer pergunta.

– Você prefere os ovos fritos ou mexidos?
– Com certeza.
– Para onde você vai depois de amanhã?
– Com certeza.
– Qual é o seu nome?
– Com certeza.
Antes de isso acontecer, com certeza, já teremos perdido para sempre a palavra “não” – 

substituída, é claro, pela locução “sem certeza”. 

FREIRE, Ricardo. Disponível em: <http://migre.me/rBdH2>. Acesso em: 23 set. 2015. *Adaptado: Reforma Ortográfi ca. Fragmento.

Texto 2
Quanto ao artigo sobre a epidemia do “com certeza”, coincidentemente, havia comentado 

com meus alunos que ouço essa expressão com bastante frequência [...]. Não acredito que Leda 
Nagle tenha alguma participação nisso.

José de oliveira, Barra Mansa, RJ.
 

Disponível em: <http://migre.me/rBdQM>. Acesso em: 23 set. 2015. *Adaptado: Reforma Ortográfi ca. Fragmento. 

(P121330H6_SUP)
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Avançado
3ª série do ensino médio

ACIMA DE 325 PONTOS

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

NÍVEL 7  /// DE 325 A 350 PONTOS

 C Localizar informação explícita em resenhas.

 C Identificar ideia principal e elementos da narrativa em reportagens e crônicas.

 C Identificar a informação principal em reportagens.

 C Identificar argumento em reportagens e crônicas e o trecho que comprova a tese defendida em 

artigos de opinião.

 C Reconhecer o efeito de sentido da repetição de expressões e palavras, do uso de pontuação, de 

variantes linguísticas e de figuras de linguagem em poemas, contos, fragmentos de romances e 

artigos.

 C Reconhecer variantes linguísticas e o efeito de sentido de recursos gráficos em crônicas, artigos, 

letras de música e fábulas.

 C Inferir o efeito do uso das aspas em crônicas.

 C Reconhecer a relação de causa e consequência e relações de sentido marcadas por conjunções 

em reportagens, artigos, ensaios, crônicas, contos, cordéis e poemas.

 C Reconhecer diferentes opiniões entre cartas de leitor que abordam o mesmo tema.

 C Reconhecer o tema comum entre textos de gêneros distintos.

 C Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem e de recursos gráficos 

em poemas e fragmentos de romances.
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 C Diferenciar fato de opinião em artigos, reportagens e resenhas.

 C Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal e o efeito da escolha de palavra em 

tirinhas.

 C Identificar elementos da narrativa e a relação entre argumento e ideia central em crônicas e em 

fragmentos de romances.

 C Reconhecer o gênero reportagem e a finalidade de propagandas e de entrevistas.

 C Reconhecer o tema em poemas e em reportagens. 

 C Inferir o sentido de palavras e expressões em piadas e letras de música.

 C Inferir informação em artigos. 

 C Inferir o sentido de expressão em fragmentos de romances.

 C Recuperar o referente do pronome demonstrativo “lá” em reportagens, o trecho retomado por 

pronome demonstrativo em crônicas e por pronome relativo em artigos.

 C Inferir o trecho que apresenta ironia em histórias em quadrinhos.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

distinguirem um fato de uma opinião em um texto. 

Para isso, eles devem ser capazes de identificar 

marcas de subjetividade, nas quais o locutor deixa 

transparecer sua opinião, em contraposição aos 

trechos factuais, os quais não expressam juízo de 

valor ou julgamentos.

Para avaliar essa habilidade, foi utilizada uma re-

portagem como suporte para o item que versa so-

bre a invenção e a evolução das enciclopédias. 

Nesse item, os respondentes deveriam, após rea-

lizar uma leitura global do texto, reconhecer que, 

além de informar objetivamente sobre o assunto 

abordado, o autor também revela seu ponto de 

vista acerca das modificações sofridas nos meca-

nismos de pesquisas.

Para tanto, os estudantes precisariam reconhecer 

os elementos linguísticos que apontam para a ex-

pressão de uma opinião, nesse caso, o trecho apre-

sentado na alternativa E “... é interessante notarmos 

a evolução das plataformas de pesquisa gerais...” é 

introduzido pelo adjetivo “interessante”, que ressal-

ta um ponto de vista construído pelo autor.

(P121074H6) Nesse texto, há uma opinião no trecho:
A) “... vários de nós cultivamos este hábito somente há algumas décadas.”. (ℓ. 3-4)
B) “... escritos por vários colaboradores e organizados pelos pensadores Diderot e D’Alembert.”. (ℓ. 8-9)
C) “... a enciclopédia tinha a pretensão de reunir todo o ‘conhecimento universal’,...”. (ℓ. 10)
D) “... ao longo dos séculos, as enciclopédias tinham a necessidade de ser atualizadas...”. (ℓ. 12-13)
E) “... é interessante notarmos a evolução das plataformas de pesquisas gerais...”. (ℓ. 16-17)

Leia o texto abaixo.
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Enciclopédia: de antigamente

Antigamente, tínhamos o costume de ir às bibliotecas municipais ou das escolas e 
recorrer à enciclopédia para tirar dúvidas e fazer pesquisas de trabalhos escolares. Pode 
soar estranho ao leitor o advérbio “antigamente”, pois vários de nós cultivamos este hábito 
somente há algumas décadas. Acontece que a enciclopédia como plataforma de pesquisa 
já é considerada obsoleta na prática escolar e cotidiana da grande maioria dos jovens, que, 
além de nem conhecer aquelas enormes coleções de “livrões”, já adquiriu como suporte de 
pesquisa algo mais tecnológico: o smartphone.

A primeira enciclopédia surgiu em 1772 a partir da publicação de 33 volumes escritos 
por vários colaboradores e organizados pelos pensadores Diderot e D’Alembert. [...] Desta 
maneira, a enciclopédia tinha a pretensão de reunir todo o “conhecimento universal”, 
científi co e empírico, baseado na razão, na técnica e na experimentação. E é justamente 
por manter este rótulo de “universal”, que, ao longo dos séculos, as enciclopédias tinham a 
necessidade de ser atualizadas e sofriam críticas por esses e outros motivos.

Com o advento da internet, a busca pelas enciclopédias diminuiu ao longo dos anos, visto 
que a agilidade e o rápido acesso se tornaram aliados fundamentais dos pesquisadores e 
dos jovens alunos [...]. Desse modo, é interessante notarmos a evolução das plataformas 
de pesquisas gerais disponíveis a pesquisadores [...] ao longo do tempo, as quais mudam 
o suporte de leitura (de papel a telas touch), o tamanho e a desenvoltura dos textos, mas 
a busca pelo conhecimento se mantém, seja no revolucionário século XVIII ou no ousado 
século XXI.

MEDEIROS, Karla O. Armani. Disponível em: <http://www.odiarioonline.com.br/noticia/42722/enciclopedia-de-antigamente>. Acesso em: 1 out. 2015. 
Fragmento. (P121066H6_SUP)

94 SAEGO 2017



3ª série do ensino médio

Avançado

NÍVEL 8  /// DE 350 A 375 PONTOS

 C Localizar informações explícitas, ideia principal e trecho que causa humor em contos, crônicas e 

artigos de opinião.

 C Identificar variantes linguísticas em letras de música e em reportagens.

 C Reconhecer efeitos estilísticos em poemas.

 C Reconhecer ironia e efeitos de sentido decorrentes da repetição de palavras em sinopses e em 

poemas. 

 C Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo tema, na comparação entre diferentes textos. 

 C Reconhecer o gênero carta de leitor a partir da comparação entre dois textos.

 C Reconhecer a finalidade e a relação de sentido estabelecida por conjunções em lendas e crônicas.

 C Reconhecer finalidade e traços de humor em reportagens.

 C Reconhecer o efeito de sentido do humor em tirinhas. 

 C Reconhecer o tema em contos e fragmentos de romances.

 C Reconhecer relação de sentido marcada por conjunção em crônicas e circunstância de lugar 

marcada por adjunto adverbial de lugar em resenhas.

 C Inferir informação e tema em reportagens, poemas, histórias em quadrinhos e tirinhas.

 C Inferir o sentido e o efeito de sentido de palavras ou de expressão em poemas, crônicas, 

fragmentos de romances e reportagens.

 C Reconhecer a ideia defendida pelo autor em artigos de opinião.

 C Inferir característica do eu lírico em letras de música.

 C Inferir o efeito do uso das aspas em resenhas.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes di-

ferenciarem a informação principal de um texto de 

suas informações secundárias. Essa habilidade diz 

respeito à identificação da informação que susten-

ta o texto, em torno da qual se organizam as infor-

mações acessórias.

Nesse item, o suporte apresentado traz um texto 

de caráter essencialmente informativo – condição 

necessária à avaliação dessa habilidade – cujo 

assunto é a crença de que o hábito de utilizar as 

enciclopédias como fonte de conhecimento e pes-

quisa estaria em desuso na atualidade devido à 

evolução das plataformas digitais.

Para identificar o gabarito, os respondentes deve-

riam subdividir o conteúdo, identificando a parte 

principal e as secundárias, e reconhecer os prin-

cípios hierárquicos envolvidos (oração principal e 

orações subordinadas adjetivas). Desse modo, o 

conhecimento linguístico sobre sintaxe é importan-

te para a realização das operações de organizar 

ideias e elementos constituintes e identificar qual 

deles é o principal. Nesse sentido, os estudantes 

que escolheram a alternativa C demonstraram o 

desenvolvimento da habilidade avaliada.

(P121066H6) A informação principal desse texto está no trecho:
A) “... tínhamos o costume de ir às bibliotecas municipais ou das escolas e recorrer à enciclopédia...”. (ℓ. 1-2)
B) “... pois vários de nós cultivamos este hábito somente há algumas décadas.”. (ℓ. 3-4)
C) “Acontece que a enciclopédia como plataforma de pesquisa já é considerada obsoleta...”. (ℓ. 4-5)
D) “A primeira enciclopédia surgiu em 1772 a partir da publicação de 33 volumes...”.(ℓ. 8)
E) “... a agilidade e o rápido acesso se tornaram aliados fundamentais dos pesquisadores...”. (ℓ. 15)

Leia o texto abaixo.
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Enciclopédia: de antigamente

Antigamente, tínhamos o costume de ir às bibliotecas municipais ou das escolas e 
recorrer à enciclopédia para tirar dúvidas e fazer pesquisas de trabalhos escolares. Pode 
soar estranho ao leitor o advérbio “antigamente”, pois vários de nós cultivamos este hábito 
somente há algumas décadas. Acontece que a enciclopédia como plataforma de pesquisa 
já é considerada obsoleta na prática escolar e cotidiana da grande maioria dos jovens, que, 
além de nem conhecer aquelas enormes coleções de “livrões”, já adquiriu como suporte de 
pesquisa algo mais tecnológico: o smartphone.

A primeira enciclopédia surgiu em 1772 a partir da publicação de 33 volumes escritos 
por vários colaboradores e organizados pelos pensadores Diderot e D’Alembert. [...] Desta 
maneira, a enciclopédia tinha a pretensão de reunir todo o “conhecimento universal”, 
científi co e empírico, baseado na razão, na técnica e na experimentação. E é justamente 
por manter este rótulo de “universal”, que, ao longo dos séculos, as enciclopédias tinham a 
necessidade de ser atualizadas e sofriam críticas por esses e outros motivos.

Com o advento da internet, a busca pelas enciclopédias diminuiu ao longo dos anos, visto 
que a agilidade e o rápido acesso se tornaram aliados fundamentais dos pesquisadores e 
dos jovens alunos [...]. Desse modo, é interessante notarmos a evolução das plataformas 
de pesquisas gerais disponíveis a pesquisadores [...] ao longo do tempo, as quais mudam 
o suporte de leitura (de papel a telas touch), o tamanho e a desenvoltura dos textos, mas 
a busca pelo conhecimento se mantém, seja no revolucionário século XVIII ou no ousado 
século XXI.

MEDEIROS, Karla O. Armani. Disponível em: <http://www.odiarioonline.com.br/noticia/42722/enciclopedia-de-antigamente>. Acesso em: 1 out. 2015. 
Fragmento. (P121066H6_SUP)
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3ª série do ensino médio

Avançado

NÍVEL 9  /// DE 375 A 400 PONTOS

 C Diferenciar fatos de opiniões e opiniões diferentes em artigos e notícias.

 C Inferir o sentido de palavras em poemas.

 C Localizar ideia principal em manuais, reportagens, artigos e teses. 

 C Identificar a ideia central e o argumento em apresentações de livros, reportagens, editoriais, 

crônicas e artigos de opinião.

 C Inferir o assunto tratado em artigos de opinião.

 C Identificar elementos da narrativa em crônicas, contos e fragmentos de romances.

 C identificar ironia e tema em poemas e artigos.

 C Inferir efeito de humor e ironia em tirinhas e charges.

 C Reconhecer relações de sentido marcadas por conjunção em artigos, reportagens e fragmentos de 

romances.

 C Reconhecer a relação de causa e consequência em reportagens e fragmentos de romances. 

 C Reconhecer o efeito de sentido de recursos gráficos em artigos e do uso de expressão metafórica 

caracterizadora de personagem em fragmentos de romances.

 C Inferir recurso estilístico utilizado em crônicas.

 C Reconhecer variantes linguísticas em letras de música e piadas.

 C Reconhecer o gênero resenha e a finalidade de reportagens, resenhas e artigos.

 C Reconhecer a tese defendida pelo autor em artigos de opinião em forma de paráfrase.
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Esse item avalia a habilidade de os estudantes 

identificarem o tema ou o assunto de um texto. 

Como suporte para a tarefa, foi utilizado um texto 

informativo que apresenta a explicação para o uso 

da expressão “dente de coelho”. O texto é curto, 

claro, direto e objetivo. A linguagem referencial é 

predominante, o que o torna de fácil compreensão, 

e a temática é interessante para o público partici-

pante da prova.

O assunto de um texto é o eixo sobre o qual ele 

se estrutura; portanto, sua percepção é uma das 

habilidades mais essenciais para a leitura. Nesse 

caso, os estudantes deveriam atentar para a for-

ma como as informações estão organizadas, o que 

lhes permitiria, assim, inferir que o texto traz a ori-

gem e os contextos de uso de uma expressão da 

língua portuguesa. Outro aspecto importante para 

a resolução do item é a compreensão do vocabu-

lário do próprio gabarito, uma vez que os estudan-

tes precisariam conhecer o significado da palavra 

“etimologia”. 

Nesse sentido, a escolha pela alternativa B sugere 

que, provavelmente, os estudantes procederam cor-

retamente à leitura do texto, inferindo seu assunto.

(P120129A9) Esse texto tem como tema
A) a transmissão de informações científi cas sobre os coelhos.
B) a explicação da etimologia da expressão “dente de coelho”.
C) a descrição dos coelhos como animais muito inteligentes.
D) a caracterização do coelho a partir de uma expressão popular.
E) a criação de desenhos animados com protagonistas coelhos.

Leia o texto abaixo.

Dente de coelho

Quando um problema é muito intrincado, exige habilidade para ser solucionado e parece 
esconder alguma artimanha, diz-se que ali “tem dente de coelho”. A expressão lembra o que 
acontece com os dentes desse animal: por mais que tente, não os consegue esconder. Aparecem, 
mesmo estando o bicho de boca fechada e lábios cerrados.

O coelho é um mamífero roedor. Como tal, os dentes lhe são essenciais para subsistência e 
também notório símbolo de identifi cação.

Esperteza e espírito arguto também o caracterizam. Essa sugestiva condição inspirou a criação 
de desenhos animados no cinema celebrando as façanhas de coelhos. Dentre eles, o Pernalonga, 
que, desde os anos 50, nos quadrinhos publicados pela revista Mindinho, tem encantado adultos 
e crianças.

Sempre na dianteira de quem o persegue, a natureza dotou o coelho de orelhas grandes e 
olhos aguçados que o ajudam a distinguir o inimigo com facilidade e necessária antecedência, e 
ao correr em zigue-zague desequilibra o perseguidor. [...]

COTRIM, Márcio. Língua Portuguesa. Ano 3, nº 43, maio 2009, p. 62. Fragmento. (P120129A9_SUP)
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3ª série do ensino médio

Avançado

NÍVEL 10  /// ACIMA DE 400 PONTOS

 C Reconhecer o efeito de sentido resultante do uso de recursos morfossintáticos e ortográficos em 

artigos e letras de música.

 C Inferir efeito de ironia na fala do narrador em fragmentos de romances.

 C Inferir informação sobre o entrevistado em entrevistas.

 C Inferir o sentido de uma expressão popular em resenhas e o sentido de expressão em crônicas.

 C Reconhecer o conflito gerador do enredo em fábulas.

 C Reconhecer a finalidade de cartas de leitor.

 C Reconhecer os gêneros crônica e editorial.

 C Reconhecer a relação de sentido estabelecida por conjunção adversativa em artigos.
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Nesse item, é avaliada a habilidade de os estudan-

tes reconhecerem o efeito de sentido decorrente 

da exploração de recursos ortográficos e/ou mor-

fossintáticos, o que implica a percepção do uso de 

tais recursos relacionado às intenções comunicati-

vas do autor.

Para tanto, foi escolhida uma crônica como supor-

te, em que o autor apresenta, de modo crítico e 

debochado, a sua percepção a respeito das pro-

pagandas televisivas. Nesse texto, por meio dos 

recursos linguísticos utilizados, o autor tenta re-

criar a sensação de assistir às publicidades tele-

visivas, além de exemplificar criticamente diversos 

tipos de propagandas (de refrigerantes, de sabo-

netes e de geladeiras) e de compará-las aos pro-

gramas de humor. 

Para avaliar a habilidade proposta, o comando 

solicita que os respondentes voltem sua atenção 

para o diminutivo na palavra “musiquinha”, presen-

te na linha 11. No contexto em que o termo foi uti-

lizado, o autor emprega o termo “música” seguido 

do sufixo “-inho” para marcar a crítica pela quali-

dade das músicas compostas para os comerciais 

de refrigerante, a fim de incentivar o telespectador 

a consumir a bebida. Dessa forma, os estudantes 

que perceberam esse efeito assinalaram a alterna-

tiva B e evidenciaram ter desenvolvido a habilida-

de investigada.

(P121111ES) No trecho “... tocam uma musiquinha...” (ℓ. 11), a palavra empregada no diminutivo sugere
A) afetividade.
B) depreciação.
C) infantilidade.
D) suavização.
E) tamanho.

Leia o texto abaixo.
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O segredo da propaganda é a propaganda do segredo

Depois de tantos anos vendo televisão diariamente, chego a uma conclusão defi nitiva: 
é muito mais divertido e mais prático ver os anúncios. Enquanto as outras pessoas fi cam 
afl itas tentando decorar os horários das novelas, das paradas de sucesso e dos chamados 
programas humorísticos, eu não tenho problema: ligo a televisão em qualquer canal e 
vejo os anúncios sem preocupação de horário. Vocês talvez achem que é loucura ver os 
mesmos anúncios diversas vezes, mas posso garantir que os anúncios variam muito mais 
que as piadas e as músicas que são servidas todos os dias. Pelo menos os anúncios 
são bem bolados, alguns até inteligentes. A técnica é chatear tanto até fi carem em nosso 
subconsciente – se é que alguém consegue ter subconsciente assistindo televisão.

Os refrigerantes, por exemplo: quase todos fazem as garrafas dançar na nossa frente e 
tocam uma musiquinha que chega a dar sede. Aí a gente não resiste: vai à geladeira e bebe 
um copo de água.

Mas bom mesmo é anúncio de sabonete: aparece cada moça bonita que vou te contar. 
[...] Por mais que a gente saiba que aquilo é anúncio de sabonete, fi ca sempre aquela 
dúvida se um dia eles não vão resolver dar o nome daquele chuveiro ou, quem sabe, o 
telefone da moça.

Geniais mesmo são as geladeiras que duram toda a vida. Mas muito mais geniais são os 
textos garantindo que cabe tudinho dentro delas, mas acho que não têm tanta certeza, pois 
fazem questão de botar uma moça bem bonita pra mostrar a geladeira. [...]

Reparem só: os programas de humor mostram o lado negativo das pessoas [...]. As 
novelas exploram seres anormais dentro de um mundo de misérias e lágrimas. Já os 
anúncios apresentam um mundo de otimismo, onde tudo é bom e saudável, não quebra, 
dura toda a vida e qualquer um pode adquirir quase de graça, pagando como puder, no 
endereço mais próximo da sua casa. O único detalhe que nos deixa um pouco frustrados 
é que a moça que dá os endereços fala tão preocupada em não errar que a gente não 
consegue decorar nenhum endereço. 

ELIACHAR, Leon. Disponível em: <http://www.releituras.com/leoneliachar_osegredo.asp>. Acesso em: 13 dez. 2010. Fragmento. (P120617ES_SUP)
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