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apresent ação

rofessor, esta revista é para você. Pensada
e feita para possibilitar seu uso no cotidiano
pedagógico. Nela, você encontra os resultados da
sua escola no SAEGO 2016. Com esses resulta
dos, você obtém um diagnóstico do desempenho
de seus estudantes nos testes de pro ciência. A
partir disso, potencialidades e fragilidades podem
ser identi cadas no processo de ensino aprendi
zagem, permitindo uma ampla re exão sobre as
práticas pedagógicas.
Inicialmente, apresentamos o SAEGO e as in
formações que o constituem: os dados fornecidos
pela avaliação, bem como os dados da realidade
escolar, os quais compõem esse grande cenário
que é o Sistema de Avaliação Educacional do Es
tado de Goiás.
A partir de uma análise do panorama do sistema
de avaliação, desde sua criação, no ano de 2011,
até seu penúltimo ciclo de aplicação, em 2015,
apresentamos os dados do programa, dando ênfa
se aos ganhos experimentados, pela rede estadual
de ensino e pelas escolas particulares convenia
das, no que diz respeito aos resultados.
Em seguida, trazemos os resultados da avalia
ção de 2016. Junto às informações pertinentes
aos resultados – participação, pro ciência média,
percentual de estudantes pelos padrões de de
sempenho, percentual de acerto por habilidade
avaliada –, oferecemos a você um roteiro que
pode ajudá lo a ler e a compreender as informa

P

ções produzidas pelo SAEGO, de modo que você
possa utilizá las para sistematizar estratégias para
a melhora do desempenho dos estudantes. Esse
roteiro propõe algumas atividades, cujo objetivo é
fornecer ferramentas que permitam a interpreta
ção pedagógica dos resultados.
Além dos resultados obtidos nos testes reali
zados pelos estudantes, você tem acesso a algu
mas informações sobre o contexto da sua escola,
como o Índice Socioeconômico ISE , e indicado
res de qualidade, como o Índice de Desenvolvi
mento da Educação Básica de Goiás Idego .
Por m, apresentamos sugestões para a prática
pedagógica, com o objetivo de auxiliá lo na utili
zação dos resultados da avaliação, para que ações
pedagógicas sejam planejadas e executadas em
sua escola. Trata se de uma sugestão de ação. Seu
intuito não é outro senão incentivá lo a tratar os
dados da avaliação como parte do projeto políti
co pedagógico da escola.
Nosso compromisso é oferecer a você uma vi
são geral da avaliação externa e dos resultados ob
tidos por sua escola no SAEGO. Esses resultados
devem ser amplamente debatidos, com o envolvi
mento de toda a comunidade escolar. Esperamos
que este material atinja esse propósito.
Boa leitura!
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Raquel Teixeira
Secretária de Estado da Educação, Cultura e Esporte

Raquel Teixeira é formada em letras, mestre e doutora em
linguística. Está frente à Secretaria pela segunda vez. Com expe
riência política – deputada federal por dois mandatos – Raquel
é autora do Projeto de Lei que criou o ensino fundamental de
nove anos. Tendo participado ativamente na elaboração do Pla
no Nacional de Educação, ajudou a criar o piso salarial para pro
fessores e relatou o projeto para instituição da escola de tempo
integral. Natural de Goiânia, é docente titular da Universidade
Federal de Goiás.
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ent revist a
A avaliação como instrumento para o
avanço e a melhoria do sistema
ara sustentar bons resultados no indicador brasileiro de qualidade da educa
ção, Goiás busca fortalecer o diagnóstico e o monitoramento e, sobretudo,
reunir esforços para a melhoria da educação, a partir do trabalho coletivo dos
pro ssionais da rede de ensino. Capitaneada pela professora Raquel Teixeira, a
pasta de Educação, Cultura e Esporte tem como projeto a excelência e a equida
de. Con ra os comentários dela sobre o tema na entrevista a seguir.

P

CAEd: Por que avaliar a rede de

CAEd: Implementar o sistema

ensino por meio de um sistema pró-

próprio de avaliação é bastante

prio é importante?

desa ador. Envolve mobilizar a co-

Raquel:

A

avaliação

nacional

munidade escolar, aplicar os testes

ocorre a cada dois anos e para algu

e articular a divulgação dos resulta-

mas etapas apenas de forma amos

dos e a apropriação deles. Há anos

tral. A avaliação hoje em dia é um

avaliando a rede, qual é o balanço

instrumento que temos para de nir

dessa política?

correção de rumo, políticas públicas,

Raquel: O nosso trabalho é de

en m, para de nir para aonde vamos.

mobilização, de convencimento. Te

Se você não sabe onde está, você

mos mostrado para alunos e profes

não sabe para aonde você tem que

sores, de forma muito simples, qual é

ir. Goiás trabalha com a ideia da ex

a importância da avaliação. E o SAE

celência e da equidade. E tanto para

GO está se tornando uma rotina nas

a excelência quanto para a equidade,

nossas escolas. Precisamos, talvez,

se você não tiver evidências, se você

aprofundar o nível de apropriação

não tiver dados, você não pode ata

que temos dos dados. Precisamos

car ou corrigir os problemas. Então,

avançar um pouco na nossa autono

a avaliação é absolutamente essen

mia, no nosso protagonismo, até na

cial, é uma mensuração que orienta

condução das nossas políticas. Mas

rumos. Ela não é punitiva, ela fornece

não há dúvida: é um caminho que

dados para avançarmos e melhorar

mudou a cultura da educação em

mos o sistema.

Goiás, permitiu nos estar entre os
cinco melhores [sistemas educacio
nais] do país com certa sustentabili
dade. Isso é re exo da maturidade do
sistema próprio de avaliação.

Revista do Professor - Língua Portuguesa
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CAEd: Em relação às políticas

tínhamos, inclusive, educação infan

que vocês desenvolvem em Goiás,

til. Então, se não tivéssemos parale

como a avaliação tem ajudado a im-

lamente esse sistema de acompa

plementá- las?

nhamento, de monitoramento, de

Raquel: As nossas políticas são
tomadas em função das avaliações.

superar ou compensar essas carên

De nimos mudanças na formação

cias. É isso o que nos permite cami

de professores, no trabalho de tuto

nhar, buscando o melhor.

res [os tutores pedagógicos são pro

CAEd: Em relação ao Ideb, Goiás

ssionais que atuam junto aos coor

atinge as metas propostas, para o

denadores pedagógicos nas escolas

ensino fundamental há melhora

da rede] a partir das avaliações. Além

tanto na taxa de aprovação quanto

do SAEGO, desenvolvemos a ADA, a

no desempenho e para o ensino mé-

Avaliação Dirigida Amostral. Essa ava

dio o crescimento é mais tímido, o

liação é bimestral e a cada aplicação

que acompanha o retrato nacional.

buscamos identi car as di culdades

O que a secretaria pretende realizar

em língua portuguesa, matemáti

para seguir cumprindo as metas?

ca e ciências. A partir daí, a equipe

Raquel: Temos trabalhado de for

pedagógica tem uma semana para

ma muito intensa no aprimoramento

elaborar exercícios e atividades de

do grupo de tutoria, no circuito de

apoio ao professor para corrigir algu

gestão para todas as escolas, esta

mas lacunas. A ADA ajuda a construir

belecendo rotinas, porque a maioria

a ideia, a cultura da avaliação como

dos diretores não teve formação es

instrumento de apoio para o avanço,

pecí ca para a gestão. Já contamos

para o desenvolvimento, para a me

com o currículo de referência, o que

lhoria, como também faz o SAEGO.

garante essa sustentabilidade nos re

Então, pretendemos fortalecer cada

sultados. Estamos fazendo formação

vez mais as avaliações, exatamente

de professores de forma sistemática,

para de nir novas políticas, ajudar a

porque não existe qualidade da edu

superar ou compensar carências, al

cação que seja melhor do que a qua

gumas fragilidades do sistema, como

lidade dos professores. Então, busca

a sua própria complexidade. Temos

mos o envolvimento dos professores

um sistema educacional muito com

nos processos permanentes de for

plexo: oferecemos do 1º ao 5º , do 6º

mação focada no “chão da escola”,

ao 9º [anos do ensino fundamental]

com o auxílio dos tutores.

e ensino médio. Até o ano de 2016
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avaliação, não seríamos capazes de

SAEGO 2016

CAEd: Em relação aos resultados

sino fundamental, há necessidade de

até 2015, a participação de vocês é

conhecimentos universais acumulados

muito boa, melhor ainda no ensino

pela humanidade que sejam de domí

fundamental, mas há queda no ensi-

nio de todos. Depois disso, o aluno tem

no médio. Por que isso ocorre?

que ter a possibilidade de escolher os

Raquel: O ensino médio é o grande

seus itinerários de aprendizagem, para

"gargalo" da educação brasileira hoje,

se aprofundar naquilo que ele quer que

não é? É também o desa o. Nenhum

seja a sua formação pro ssional futura.

país do mundo tem uma estrutura de

Enquanto não conseguirmos estabele

ensino médio tão ruim quanto a nossa.

cer esse modelo novo de estrutura de

Desinteresse e desestímulo não têm

ensino médio, não teremos os alunos

a ver com a qualidade dos professo

de volta, entusiasmados, porque se in

res, dos diretores ou do sistema, têm

sistirmos na estrutura atual, continuare

a ver com a estrutura do ensino mé

mos a fracassar.

dio em si. Esperamos que a reforma

CAEd: Os resultados do SAEGO,

do ensino médio seja implementada

como também os das avaliações na-

e faça realmente a diferença. O aluno

cionais, evidenciam as di culdades

precisa, depois dos 15 anos, ter a exi

de aprendizagem em matemática. O

bilidade da escolha dos seus itinerários

que a secretaria tem proposto hoje

de aprendizagem. No PISA [Programa

para a rede, a m de sensibilizar pro-

Internacional de Avaliação de Alunos,

fessores e estudantes para a melho-

coordenado pela Organização para a

ria nesse aspecto?

Cooperação e Desenvolvimento Eco

Raquel: Olha, nós temos uma di

nômico, a OCDE], por exemplo, 15

culdade profunda de recrutamento

anos é a faixa etária dos alunos. Ne

de professores de matemática. O que

nhum teste internacional seria possível

as universidades em geral formam de

depois dessa idade, porque na maior

licenciados em matemática é muito

parte dos países do mundo até os 15

baixo, não atende à demanda e aí o

há um currículo mais ou menos uni

que acontece? Nós temos profes

versal para todos. A partir daí, a maio

sores de outras áreas de formação

ria dos países permite exibilização e

dando aula de matemática e isso não

di cilmente poderíamos comparar um

tem como dar certo! E além da falta

aluno de 16, 17 anos que faça ensino

real de professores nas aulas de ma

médio nos Estados Unidos com o que

temática, temos equívocos de forma

faz no Canadá, lá na China, ou então

ção e de cultura da escola. Descobri

em qualquer outro lugar. Temos que

essa semana que um professor de

entender: até 15 anos, até o nal do en

matemática trabalha na secretaria da

Revista do Professor - Língua Portuguesa
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escola, apoiando a diretora na área

CAEd: Professora, algum recado

administrativa, e uma professora de

para os pro ssionais da rede que vão

geogra a dá aulas de matemática.

ler os materiais de divulgação e apro-

Desnecessário dizer que eu

priação dos resultados do SAEGO?

quei

muito brava com essa diretora. Mas

Raquel: Deposito minha con an

esse é um caso que tomei conheci

ça absoluta [nos professores], mesmo

mento, e os que eu não tomo? Esta

com todas as di culdades que nós te

mos aperfeiçoando o nosso monito

mos: de quadro temporário, precário,

ramento da rede para evitar que isso

como eu insisto em dizer que estamos

aconteça, mas ainda temos em torno

tendo di culdade de superar. Uma boa

de 40% de professores com desvio

notícia aos professores da rede é a au

de aula, de atuação em desacordo

torização de concurso público com va

com a formação. Matemática sofre

gas para matemática, física e química.

muito com esse problema, e diferen

Essa é uma primeira medida. Reconhe

temente de língua portuguesa, que

ço as di culdades, mas, mesmo assim,

você pode aprimorar o aprendizado

estamos avançando, estamos entre os

no convívio com as pessoas, mate

cinco melhores sistemas educacionais

mática precisa da escola. É o tipo de

do Brasil, em todos os níveis: 1º ao 5º,

ensinamento que requer escola, pro

6º ao 9º [anos do ensino fundamen

fessor, e professor quali cado!

tal] e ensino médio. As minhas palavras
para a rede, para os professores e para
os gestores são de gratidão. Reitero o
meu compromisso de estar lutando
sempre para melhorar as condições.
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As minhas
palavras para
a rede, para os
professores e
para os gestores
são de gratidão.

Aprender - Direito de Todos
Aprender é um direito de todos. A materializa
ção desse direito é um enorme desa o para pro
fessores, gestores e toda a comunidade escolar.
O direito à aprendizagem está relacionado
com objetivos que trabalham os aspectos cogni
tivos, que são fundamentais e, portanto, devem
ser atingidos. Entretanto, cabe à escola, para que
esse direito seja, de fato, uma realidade, trabalhar
também com valores que estão relacionados à
formação do ser humano e à construção de uma
sociedade justa, democrática e solidária. Essa é a
complexidade da ação pedagógica que desa a o
dia a dia dos pro ssionais da educação. Nesse sen
tido, a de nição das orientações curriculares e a
implementação do projeto político pedagógico no
interior de cada escola são elementos essenciais
para garantir o êxito do processo educativo.
A avaliação em larga escala se situa no interior
de cada escola, em particular, e na rede de ensino,
de modo geral, como uma linha auxiliar ou uma
ferramenta para que o direito de aprender seja ga
rantido a todos os estudantes.
A igualdade de oportunidades educacionais é
um dos pilares para a construção de uma escola
democrática, inclusiva e de qualidade. É com esse
olhar que professores e gestores devem analisar e
se apropriar dos resultados da avaliação em larga
escala, dando vida e signi cado pedagógico aos
números, aos grá cos, aos dados estatísticos.
Os dados não falam por si. Eles devem ser con
textualizados, considerando vários fatores que es
tão relacionados com os resultados obtidos pela
escola no processo de avaliação em larga escala.
São um ponto de partida, um convite à análise e ao
planejamento para promover a equidade e melho
rar a qualidade do ensino ofertado. As avaliações
externas complementam o trabalho diário da esco
la e suas avaliações internas, jamais as substituem.
Além do per l socioeconômico, que já vem
sendo estudado pelas avaliações como um fator

que pode interferir nos resultados, é importante
destacar aqueles internos à vida da escola: as ca
racterísticas da gestão, as práticas pedagógicas, o
clima escolar etc.
O clima escolar está relacionado a vários aspec
tos característicos do processo educativo e que
são importantes para um bom desenvolvimento
das atividades curriculares: convivência, cuidado,
disciplina, interesse e motivação, organização e
segurança; uma gestão democrática comprome
tida com a qualidade da educação; professores
comprometidos com o sucesso escolar e com a
viabilização do direito dos seus alunos aprenderem
etc. Todos esses aspectos re etem uma concep
ção de escola e de educação, perpassando toda
a dinâmica da escola, inclusive na forma como a
avaliação é concebida e apropriada pelos agentes
que a constituem. Dessa forma, tudo isso deve es
tar contido no projeto político pedagógico da es
cola, a partir de um marco referencial que trabalha
a formação de valores e, portanto, a importância
da educação na vida dos estudantes.
É nesse sentido que os resultados do SAEGO
2016 devem ser apropriados pela comunidade es
colar, como um diagnóstico importante para as re
visões necessárias ao processo pedagógico desen
volvido. Devem ser analisados em conjunto com
as atividades curriculares e com os processos de
avaliação interna previstos no cotidiano da escola.
Sabemos que são muitos os desa os da escola
no mundo atual: ela deve ser um espaço de co
nhecimento, de liberdade, de criação, de cidada
nia e de busca permanente pela equidade, além
de transmitir os conhecimentos historicamente
acumulados. E é com o olhar de educador que
enfrenta esses desa os e mantém a esperança e a
capacidade de luta que convidamos você a acom
panhar o relato a seguir.

Revista do Professor - Língua Portuguesa
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“Feliz aquele que transfere o que
sabe e aprende o que ensina”
As palavras de Cora Coralina, escritora natural
de Goiás, anunciam o clima de contentamento
da escola de Goiás. As di culdades da educação
pública não abatem essa escola. Na verdade, os
desa os de ensino e aprendizagem são respon
sáveis por m obilizar os atores do sistema de en
sino gestores, professores e, claro, alunos e familia
res para superação, para o desenvolvim ento.
A cada edição do Ideb, bons e melhores resul
tados. Em especial, a ampliação e a consolidação
da escola de tempo integral são as escolhas para a
formação sólida, pautada na qualidade da educa
ção a partir do diálogo, no dia a dia da escola de
Goiás, a partir da troca, do aprendizado. Porque a
escola de Goiás busca educar, mas também aco
lher, orientar, fomentar sonhos.
“A escola ajuda no futuro. Há várias coisas, tipo
matemática e português, que a gente vai preci
sar muito, muito mesmo para quando a gente for
trabalhar, e a gente quer sempre ter um trabalho
bom. A escola é muito importante” – comenta Gui
lherme, aluno do 9º ano.
A escola de Goiás como uma segunda casa. A
escola de Goiás sabe e reconhece o espaço do
saber como também o de bem receber.
“A gente costuma muito car aqui o dia inteiro
e quando a gente ca em casa, a gente ca só, a
gente sente falta do que a gente faz aqui na esco
la, a gente faz uma coisinha só em casa, aí, nossa,
a gente quer fazer mais de uma coisinha, a gente
sente falta de conversar com os colegas. A gente
conversou com a nossa mãe, a gente queria es
tudar meio período, a gente queria inventar outra
coisinha para a gente fazer no outro período, não
é, então, sabe, a gente pegou e falou assim ‘não,
vamos estudar numa de dia inteiro, novamente’.
Na escola sempre tem algo novo para a gente fa
zer” – justi ca Carine, aluna do 9º ano.
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Porque a escola de Goiás é lugar de abrigo, de
conforto.
“Os alunos gostam muito desse espaço, por
que, querendo ou não, é aqui que eles passam
dez horas diárias. Aqui eles criam vínculos, fazem
amizade para a vida inteira e são bem acolhidos.
Quando chegam as férias, muitos choram, não
querem ir, querem car. E quando a gente libera os
que passaram? Eles voltam e ajudam os que ca
ram de recuperação. A gente até entende, é uma
rotina aqui. Aqui eles estudam, brincam. E a gente
recebe no m de semana também. Quem quiser
vir, vem” – a rma a diretora de escola Neuva.
A escola de Goiás busca compartilhar as di
culdades da implementação do projeto de tempo
integral para crescer.
Neuva complementa: “Quando começamos,
não tínhamos espaço físico, não tínhamos recursos
humanos nem sabíamos lidar com a questão da
criança dez horas na escola. No início, na realida
de, a escola de tempo integral seria um lugar para
tirar as crianças da rua e, logo, estudando, pegan
do exemplos de escolas, de outros estados, como
funciona a escola de tempo integral, nos adequan
do, em especial aos recursos humanos, não está
vamos preparados, começamos a construir, vamos
dizer que somos pioneiros. Hoje temos muita ba
gagem tanto para continuar o projeto quanto para
ajudar as outras escolas a implementarem. Nós co
meçamos do nada. Hoje, a escola que entra já tem
algum projeto”.
O amadurecimento do projeto da escola de
Goiás é percebido.
“Quando a gente entrou na escola, o que tem
aqui, não era como é. Mudou muito a escola, e
melhorou também muito. Hoje existe organização
das o cinas, das atividades de cada disciplina” –
atesta Caroline, aluna do 9º ano.

A escola de Goiás, que acumula diversidade,
reúne os atores e traduz mutualidade.
Caroline ainda manda o recado: “A gente tem
que se empenhar cada vez mais. A escola faz o alu
no, mas o aluno também tem que ajudar, não é?
A escola melhora o aluno e o aluno melhora mais
ainda a escola”.
Para Michaela, aluna do 4º ano, não é diferen
te: “A escola ensina muita coisa pra gente, ela dá
exemplo. A professora reconhece quando a gente
agradece e respeita o colega”.
A escola de Goiás também prima por disciplina
e normas.
“A escola de tempo integral é uma realidade,
veio para car. Apesar, ainda, de muitos pais enten
derem que a escola de tempo integral é para que
eles possam trabalhar, a ideia da modalidade não
é essa. A relação entre alunos e escola de tempo
integral, a priori, não é fácil. Somos austeros. O que
rege essa escola para ter esse resultado [Ideb acima
da meta] é exatamente a disciplina. Qualquer lugar,
na vida, que você for trabalhar, você precisa ter
disciplina, respeito. A criança tem que se adequar,

com o regimento da escola, e os pais também.
Como nós fazemos? Entrevista com a direção, pais
e alunos, todos, independentemente de classe, de
cor, e apresentação do regimento. Aí todo mundo
já sabe como vai funcionar” – explica a diretora de
escola Elandia, mais conhecida como Índia.
A escola de Goiás estabelece parceria entre os
atores para seguir, para fazer acreditar.
“Sempre trazemos ex alunos de sucesso, hoje
pro ssionais, até professores. Apresentamos isso
porque sempre incentivamos os alunos daqui.
Porque pobreza não tem que casar com falta de
conhecimento, pelo contrário. Com comprometi
mento, familiar inclusive, e disciplina, alcançamos
o sucesso: o aluno entra na faculdade, muitas ve
zes sem ajuda de programas sociais” – reforça ela.
Atualmente, mais de 10% das escolas públicas
estaduais de Goiás são de tempo integral. Para
2017, pelo menos 30 escolas do sistema vão inte
grar a escola integral do novo ensino médio.
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o programa

O Sistema de Avaliação Educacional do
Estado de Goiás – SAEGO

A

qui, você encontra um pouco da história do SAEGO, das principais mu
danças ocorridas ao longo do tempo e dos ganhos experimentados pela
rede estadual de ensino e pelas escolas particulares conveniadas no que diz
respeito aos seus resultados. Uma história feita não só de números, grá cos
e dados, mas, principalmente, enredada pela vida escolar e pelo dia a dia de
milhares de crianças e jovens goianos.

16

2011

Criado em 2011, pelo estado de Goiás, o Sistema de Avaliação Educacional do Estado de
Goiás (SAEGO) tem como principal objetivo assegurar aos estudantes o acesso a uma
educação de qualidade e equânime. Desde sua criação, o SAEGO, por meio dos instrumentos
de avaliação, vem produzindo diagnósticos importantes sobre a realidade da rede estadual e
das escolas particulares conveniadas de Goiás, subsidiando assim ações e políticas públicas
que visem a enfrentar os obstáculos encontrados.

2012

O SAEGO mantém o mesmo desenho de avaliação desde sua criação, em 2011, avaliando,
anualmente, o 2° ano do ensino fundamental em língua portuguesa, o 3° e 5° anos, também
do ensino fundamental, e a 3ª série do ensino médio, em língua portuguesa e matemática.
Além de avaliar os alunos da rede estadual pública, o programa abrange escolas particulares
conveniadas.
Avaliando em seus seis anos de aplicação as mesmas etapas e disciplinas, o SAEGO
consegue oferecer, ao longo do tempo, importantes informações sobre o ensino ofertado
e acompanhar os avanços conquistados, nessas etapas, depois da implementação do
programa.

2013

A rede estadual e as escolas particulares conveniadas, a partir de 2013, obtiveram um
percentual de participação acima de 75%, participação mínima esperada para que os
resultados possam ser generalizados.

SAEGO 2016

2014

Nessa edição, foram avaliados 98.886 estudantes da rede estadual de ensino, bem como
8.135 das escolas particulares conveniadas.

2015

2015 foi o ano que apresentou o maior percentual de participação desde a criação do
programa. Nessa edição, 84% dos estudantes da rede estadual e 93,5% dos estudantes
das escolas particulares conveniadas responderam ao teste.
Em todas as aplicações, as escolas particulares conveniadas apresentaram um percentual
de participação mais expressivo do que o da rede estadual.

Desde 2011, o SAEGO avaliou cerca de 530 mil estudantes da rede pública estadual e 42
mil das escolas particulares conveniadas. Entre 2011 e 2015, o percentual de participação
cresceu gradativamente nas duas redes de ensino.
Na rede pública, o percentual subiu de 77,9% para 84% e nas escolas particulares con
veniadas, de 92,5% para 93,5%.
Em 2016, foram avaliados 108.940 estudantes da rede estadual e 8.517 estudantes das
escolas particulares conveniadas, todos em língua portuguesa e matemática. O percentual
de participação de ambas as redes foi bem alto. Na rede estadual mais de 87% de estudan
tes realizaram os testes do SAEGO e nas escolas particulares conveniadas, esse número
foi de 94%.
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E o que mostram os resultados do SAEGO em relação ao desempenho
estudantil?
Quando analisamos os resultados do SAEGO, é possível observar que, em
língua portuguesa, houve melhoria nos resultados da rede estadual em todas
as etapas avaliadas. Já entre as escolas particulares conveniadas, a 3ª série
do ensino médio apresentou uma redução de 1,1 na pro ciência, se com
pararmos os anos de 2011 e 2015. Entretanto, não chega a ser uma queda
considerável.
Na aplicação realizada em 2015, com exceção da 3ª série do ensino médio
das escolas particulares conveniadas, todas as etapas, das duas redes avalia
das, apresentaram avanços de pro ciência, que variaram entre 9 e 20 pontos.
Em todas as etapas, os resultados de pro ciência das escolas particulares
conveniadas superaram os da rede estadual. Na 3ª série do ensino médio,
apesar da pequena queda no resultado de pro ciência, os resultados ainda
caram quase 30 pontos acima do desempenho da rede estadual. O grá co
1, apresentado a seguir, demonstra esses dados.
Grá co 1
Pro ciência em língua portuguesa – 3ª série do ensino médio
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Fonte: CAEd/ UFJF, 2016.
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Rede ParƟcular Conveniada

2015

De acordo com a análise apresentada no grá co 2, observa se que, em
matemática, o 5° ano do ensino fundamental apresentou melhoria no resulta
do de pro ciência, se comparados os anos de 2011 e 2015, tanto na rede es
tadual quanto na rede conveniada. Já o 9° ano, em 2015, na rede conveniada
obteve pro ciência inferior àquela observada em 2011.
A 3ª série do ensino médio requer um pouco mais de atenção, uma vez
que, ao analisarmos os seus resultados, percebemos diminuição da pro ciên
cia em ambas as redes avaliadas.
Assim como aconteceu com os resultados de língua portuguesa, em todas
as etapas, os resultados de pro ciência em matemática das escolas particula
res conveniadas superaram os da rede estadual.
Grá co 2
Pro ciência em matemática – 3ª série do ensino médio
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Fonte: CAEd/ UFJF, 2016.
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Em língua portuguesa, ao fazermos a análise dos dados dos anos de 2011 a
2015, veri camos que o percentual de estudantes no padrão de desempenho
abaixo do básico diminuiu e o do padrão avançado aumentou, em todas as
etapas. Os estudantes do 9° ano da rede estadual em 2011 encontravam se
no padrão de desempenho básico e em 2013, de acordo com o resultado de
pro ciência, avançaram para o padrão de desempenho pro ciente. O 5º ano
das escolas particulares conveniadas também apresentou mudança de pa
drão de desempenho. Em 2011, os estudantes do 5º ano estavam no padrão
de desempenho pro ciente e em 2013 apresentaram desempenho caracte
rístico do padrão avançado.
No entanto, em matemática, conforme mostra o grá co 3, tanto no 9°
ano quanto na 3ª série do ensino médio, as escolas particulares conveniadas
apresentaram aumento de estudantes no padrão de desempenho abaixo do
básico e queda no percentual de estudantes no padrão avançado, se compa
rarmos as edições do SAEGO de 2011 e 2015.
Grá co 3
Distribuição do percentual de estudantes por padrão de desempenho – matemática – escolas conveniadas
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Apesar de sua importância, os dados de desempenho não são os únicos
que devem ser considerados para a compreensão de uma determinada reali
dade escolar. Para uma análise consistente do per l da unidade avaliada es
cola, regional, rede é fundamental que sejam analisados outros indicadores,
tais como as taxas de matrícula e de uxo, por exemplo.
Os grá cos a seguir apresentam o comportamento dessas duas taxas no
intervalo de 2011 a 2015.
Analisando as taxas de matrícula do estado de Goiás, apresentada no grá
co 4, observa se uma queda entre o número de matrículas apresentado no
primeiro e no último ano desse intervalo, tanto para o ensino fundamental
quanto para o ensino médio, perfazendo uma redução de 26.355 e 8.488
matrículas, respectivamente. Esse decréscimo pode ser atribuído à transição
demográ ca observada nas últimas décadas em diferentes estados e regiões
do Brasil.
Grá co 4
Taxa de matrícula – Goiás
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A análise especí ca das taxas de matrícula do ensino fundamental, des
crita no grá co 5, identi ca as redes municipais como as responsáveis pela
maior concentração de atendimentos nessa etapa da educação básica. Fato
que se justi ca pela gradual consolidação do processo de municipalização da
oferta do ensino fundamental, preconizada na Lei de Diretrizes e Bases LDB
9394/ 96.
Em oposição à queda no número de matrículas, identi cada na rede públi
ca de ensino, observa se que as escolas particulares conveniadas têm, paula
tinamente, aumentado o atendimento no ensino fundamental. Entre os anos
de 2011 e 2015 essas escolas matricularam mais 16.606 estudantes.
Grá co 5
Taxa de matrícula - ensino fundamental
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Rede Estadual

Rede ParƟcular

Conforme observamos no grá co 6, no ensino médio o maior número
de matrículas está concentrado na rede estadual. Essa distribuição pode ser
justi cada pelo fato de que cabe a essa dependência administrativa a respon
sabilidade pela oferta prioritária dessa etapa de ensino.
Grá co 6
Taxa de matrícula – ensino médio
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O grá co 7 ilustra o comportamento da taxa de aprovação do ensino fun
damental das redes municipais e estadual de ensino, assim como da rede
particular de ensino. A análise desse grá co aponta que as escolas particulares
detêm os maiores percentuais de aprovação, mantendo se, nos cinco anos
observados, acima de 97%. Quanto às redes municipais e estadual, apesar de
uma ligeira redução no percentual de aprovação em 2014 redes municipais
e nos anos de 2014 e 2015 rede estadual , a análise do grá co 7 aponta uma
tendência ascendente nesses indicadores. Vale destacar que todas as depen
dências administrativas apresentaram uma taxa de aprovação superior a 85%.
Grá co 7
Taxa de Aprovação – ensino fundamental
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result ados

Os resultados alcançados em 2016
P

rofessor, apresentamos os resultados alcança
dos pela sua escola na avaliação de língua portu
guesa do SAEGO 2016. É importante que você leia,
analise e compreenda as informações.
Entretanto, você não deve parar por aqui. É im
prescindível que toda a escola seja envolvida na
discussão desses dados. Acreditamos que a escola
capaz de fazer a diferença é, também, aquela que
consegue garantir a aprendizagem dos seus estu
dantes, interpretando, analisando e utilizando as
informações da avaliação educacional – externa e
interna –, com vistas à melhoria permanente dos re
sultados.
Nesta seção você encontra os resultados de cada
etapa de escolaridade avaliada, seguidos de um ro

teiro de leitura e interpretação das informações dis
poníveis. Em primeiro lugar, são apresentados os
resultados de pro ciência média, a distribuição dos
estudantes pelos padrões de desempenho e a parti
cipação. Em seguida, estão dispostos os percentuais
de acerto em relação às habilidades avaliadas nos
testes. Cada tipo de resultado conta com roteiro es
pecí co.
Além disso, são apresentadas informações acer
ca do contexto de sua escola, como o Índice So
cioeconômico ISE , e indicadores de qualidade, no
caso, o Índice de Desenvolvimento da Educação
Goiana Idego .

O que é o Idego?
O Índice de Desenvolvimento da Educação Goiana Idego
é um indicador que reúne dois elementos importantes para a
qualidade da educação: o uxo escolar e o desempenho nas
avaliações em larga escala. O índice é calculado com base nos
dados sobre aprovação, obtidos através do Censo Escolar, e nos
dados de desempenho, obtidos através dos testes padronizados
do SAEGO. Dessa forma, o Idego, calculado de modo seme
lhante ao Ideb, apresenta resultados sintéticos, permitindo traçar
metas de qualidade para os sistemas de ensino, especí cos para
cada escola.
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O que é o ISE – Índice
Socioeconômico?
O Índice Socioeconômico (ISE) reúne
informações sobre as condições sociais,
culturais e econômicas dos estudantes e de
suas famílias. Levando em conta uma série
de aspectos, como a escolaridade dos pais e
a posse de bens (materiais e culturais), o ISE
é uma importante informação para a compreensão do desempenho escolar, tendo
em vista que é inﬂuenciado por diversos fatores, entre eles, o contexto social da escola
e as condições econômicas e sociais das famílias dos alunos.

Os níveis de ISE calculados para o
SAEGO são:
Nível
Nível 1

+
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Roteiros de leitura e
análise de resultados
Com o intuito de ajudá lo no processo de leitu
ra e análise dos resultados, sugerimos dois roteiros
com orientações, passo a passo, de como deve ser
feita a leitura e a interpretação dos resultados do
SAEGO 2016, em cada etapa de escolaridade ava
liada. Para isso, você deve reproduzir as atividades
para cada uma das etapas.
Para aprofundar as re exões acerca dos resul
tados da avaliação em larga escala, é importante,
ainda, consultar o Glossário da Avaliação em Lar
ga Escala, disponível em www.saego.caedu f.net,
bem como os padrões e níveis de desempenho es
tudantil, os quais descrevem, pedagogicamente, o
signi cado das médias alcançadas pelos estudan
tes de Goiás que participaram do SAEGO 2016. Es
sas descrições estão disponíveis na seção Padrões
e níveis de desempenho desta revista e ilustrados
com itens representativos de cada nível.

Revista do Professor - Língua Portuguesa

29

1
Este primeiro roteiro orienta a leitura e interpretação dos resultados gerais
da sua escola: pro ciência, distribuição percentual dos estudantes pelos
padrões de desempenho e participação.

Pro ciência alcançada pela escola nas três últimas edições do
SAEGO em língua portuguesa.

Esta é a primeira informação sobre o desem
penho dos estudantes de sua escola: a média de
pro ciência1 alcançada pela escola nas três últimas
edições do SAEGO, na disciplina língua portugue
sa, em cada etapa avaliada. A observação da mé
dia nos ajuda a veri car a melhoria da qualidade da
educação ofertada, a partir da evolução do desem
penho da escola ao longo do tempo.

O termo pro ciência refere- se ao
conhecimento ou à aptidão que os
alunos demonstram ter em relação a um
determinado conteúdo de uma disciplina
avaliada pelos testes cognitivos.

1 A média de pro ciência da escola é o valor da média aritmética das
pro ciências alcançadas pelos estudant es da escola, no t est e.
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ATIVIDADE 1
Observe, na página de resultados, as pro ciências alcançadas pelos estudantes nas três últimas
edições do SAEGO, em uma determinada etapa, e preencha o quadro a seguir.
EDIÇÃO
2014

PROFICIÊNCIA

ANÁLISE

Qual é o comportamento da média de pro ciência
da sua escola, ao longo dos anos?
Está aumentando

2015

Está estável
Está diminuindo

2016

OBS.:

Com seus colegas professores e com a equipe pedagógica, levante algumas hipóteses sobre a
evolução dos resultados da sua escola ao longo do tempo. Registre o que vocês discutiram. Isso
pode ajudá los na apropriação das informações fornecidas pelos resultados do SAEGO.
Repita o processo para todas as etapas avaliadas.

Distribuição percentual dos estudantes pelos padrões de
desempenho nas três últimas edições do SAEGO.
Depois de observar a pro ciência da escola,
vamos veri car como os estudantes estão distri
buídos pelos padrões de desempenho. De acordo
com a pro ciência alcançada no teste, um estu
dante demonstra determinado per l ou padrão de
desempenho, ou seja, quanto maior a pro ciência
desse estudante, mais elevado é o seu padrão de
desempenho.
Entretanto, em uma turma ou em uma escola,
os estudantes apresentam diferentes padrões de
desempenho. Sendo assim, a escola deve trabalhar

para que haja menos estudantes nos padrões mais
baixos, aumentando o percentual nos padrões
mais elevados, pois almejamos uma educação que
seja de qualidade e para todos. Por isso, essa aná
lise é tão importante, professor. Ela lhe dará infor
mações fundamentais para o seu planejamento,
para a construção permanente do projeto políti
co pedagógico e para a de nição de metas, estra
tégias e metodologias adequadas às necessidades
dos seus alunos.
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ATIVIDADE 2
Observe o segundo grá co da página de resultados e preencha o quadro abaixo com o per
centual de estudantes que se encontra em cada um dos padrões de desempenho. Em seguida,
acrescente o número absoluto de estudantes, na edição de 2016, em cada padrão 2.
EDIÇÃO

ABAIXO DO BÁSICO

BÁSICO

PROFICIENTE

AVANÇADO

2014

2015
% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

% de alunos Nº alunos

2016

C Os percentuais de estudantes nos padrões mais baixos têm diminuído, aumentado ou man
tiveram se estáveis ao longo do tempo?

C Qual é o padrão em que se encontra o maior número de estudantes?
C Observando o percentual de estudantes em cada padrão de desempenho, é possível dizer
que os estudantes da sua escola apresentaram:
Melhora gradativa
Estabilidade no desempenho
Queda no desempenho

C Junto com seus colegas e equipe pedagógica, levante possíveis hipóteses para esses resul
tados.

C Que estratégias podem ser utilizadas para aqueles estudantes que estão nos padrões mais
baixos?
Esse exercício é importante para que as ações sejam bem direcionadas e possam ajudar os
estudantes a desenvolverem as competências necessárias, a m de que tenham seu direito à
aprendizagem garantido.

2 Para encontrar o número absolut o de alunos, em cada padrão, pode ser feit o um cálculo utilizando regra de t rês, considerando o total de
alunos que realizou o t est e.
Exemplo: Alunos avaliados: 80; percentual de alunos no padrão básico: 20%; tot al de alunos nesse padrão: 16.
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Dados de participação nas avaliações do SAEGO nas três últimas
edições.

Depois de observar o desempenho alcançado
pelos estudantes da sua escola, é hora de veri car
como foi a participação no teste. O indicador de
participação revela o nível de adesão à avaliação e
é uma informação muito importante para que os
resultados alcançados possam ser generalizados.

Ou seja, quanto maior for a participação dos estu
dantes nos testes, mais consistente é o resultado
de desempenho alcançado. Consideramos como
percentual mínimo para a generalização dos resul
tados da escola uma participação acima de 75%.

ATIVIDADE 3
Na página de resultados, localize o percentual de participação dos estudantes da sua escola,
para a etapa de escolaridade que você está analisando.
EDIÇÃO

PARTICIPAÇÃO

ANÁLISE

Ao longo do tempo a participação
2014

cresceu;
cou estável;
diminuiu.

2015

Levante hipóteses para o atual índice de participação
da escola, em relação aos anos anteriores.
Caso a participação em 2016 não tenha
correspondido às expectativas, o que pode ser feito
para aumentá la no próximo ciclo do SAEGO?

2016

Um ponto importante nessa atividade é comparar
a participação dos estudantes no dia da aplicação
do teste com a sua frequência às aulas.

Depois que você já identi cou e re etiu um pouco sobre os resultados alcançados por sua
escola, é hora de transportá- los para a escala de pro ciência e interpretá- los pedagogicamente.
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Escala de pro ciência de língua portuguesa

DOMÍNIOS

COMPETÊNCIAS

DESCRITORES
5EF

9EF

3EM

Identi car letras

Apropriação
do Sist ema da
Escrit a

Reconhecer convenções
grá cas
*

*

*

Localizar inform ação

D1

D1

D1

Identi car tem a

D6

D6

D6

Realizar inferência

D4, D3, D5, D13 e D14

D3, D4, D5, D16, D17, D18 D3, D4, D5, D16, D17, D18
e D19
e D19

Manifestar consciência
fonológica
Ler palavras

Est ratégias de
Leitura

Processament o
do Text o

Identi car gênero, função e
D9
destinatário de um texto

D12

D12

Estabelecer relações lógico
D8, D12 e D2
discursivas

D2, D9, D11 e D15

D11, D15, D2 e D9

Identi car elem entos de um
D7
texto narrativo

D10

D10

Estabelecer relações entre
textos

D20

D20

Distinguir posicionam entos D11

D7, D8, D14 e D21

D14, D21, D7 e D8

Identi car m arcas
linguísticas

D13

D13

D15

D10

PADRÕES DE DESEMPENHO - 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PADRÕES DE DESEMPENHO - 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
PADRÕES DE DESEMPENHO - 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

* As habilidades relativas a
essas competências não
são avaliadas nesta etapa de
escolaridade.

A gradação das cores indica a
complexidade da tarefa.

Abaixo do Básico

Básico
Proﬁciente
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Avançado
SAEGO 2016

A escala de pro ciência é uma espécie de régua na qual os resultados alcançados nas avaliações
em larga escala são apresentados. Os valores obtidos nos testes são ordenados e categorizados em
intervalos ou faixas que indicam o grau de desenvolvimento das habilidades para os estudantes que
alcançaram determinado nível de desempenho.
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Como o desempenho é apresentado em ordem crescente
e cumulativa, os estudantes posicionados em um nível
mais alto da escala demonstram ter desenvolvido não só
as habilidades do nível em que se encontram, mas também,
provavelmente, aquelas habilidades dos níveis anteriores. A
gradação de cores – que vai do amarelo claro ao vermelho

– também nos indica o grau de complexidade e o nível de
desenvolvimento dessas habilidades. Pedagogicamente
falando, cada nível da escala corresponde a diferentes
características de aprendizagem: quanto maior o nível
(posição)naescala,maior a probabilidade de desenvolvimento
e consolidação da aprendizagem.
Revista do Professor - Língua Portuguesa
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ATIVIDADE 4
Trace uma linha correspondente à pro ciência da sua escola sobre a escala no ponto em que
está localizada a média de 2016. Depois de traçar essa linha, responda:

C Em qual padrão de desempenho se encontra a média da sua escola nesse ano?
C De acordo com as médias dos anos anteriores, a escola manteve se no mesmo padrão ou
houve mudança? Caso tenha ocorrido mudança, ela avançou nos padrões ou retrocedeu?

C Observe as competências relacionadas à esquerda da escala de pro ciência. De acordo
com a média da sua escola, registre sobre o desenvolvimento de cada uma das competên
cias avaliadas – é importante observar o que já foi consolidado, o que ainda não foi e o que
está em processo de desenvolvimento. Para isso, observe a explicação sobre as caracterís
ticas da escala de pro ciência, em destaque.
Você encontra a escala de pro ciência interativa no endereço www.saego.caedu f.net.
Nela, você pode fazer vários exercícios com diferentes resultados e veri car os padrões de
desempenho, de acordo com cada resultado. Além disso, estão disponíveis exemplos de
itens de acordo com cada nível.

ATIVIDADE 5
Outra interpretação pedagógica dos resultados é identi car as habilidades desenvolvidas, ou
não, pelos grupos de estudantes, de acordo com o padrão de desempenho em que se encontram.
Para isso, volte à Atividade 2 e copie o número de alunos encontrados. Em seguida, vá à seção
Padrões e níveis de desempenho e registre, em cada padrão, as habilidades desenvolvidas por cada
grupo de estudantes.
EDIÇÃO

ABAIXO DO BÁSICO

BÁSICO

PROFICIENTE

AVANÇADO

Nº de
estudantes

Habilidades
desenvolvidas

C Quais são as diferenças signi cativas no desenvolvimento das habilidades entre os estudantes
desta etapa de escolaridade? Para responder a essa pergunta, você precisa comparar o que
os estudantes de padrões mais avançados desenvolveram em relação aos estudantes aloca
dos nos padrões mais baixos. Registre e discuta com seus colegas sobre suas constatações.
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ALGUMAS DICAS SOBRE O USO DOS RESULTADOS

O QUE FAZER
COM OS DADOS

O QUE NÃO FAZER
COM OS DADOS

MÉDIAS DE PROFICIÊNCIA

Comparar os resultados da sua escola
ao longo dos anos, para a mesma
etapa de escolaridade.

Comparar os resultados das diferentes
etapas de escolaridade, com a mesma
escala de pro ciência, para uma
mesma disciplina avaliada.

Analisar os resultados a partir da
leitura da escala de pro ciência,
observando o signi cado pedagógico
da média, tendo em vista o
desenvolvimento de habilidades e
competências.

Interpretar os resultados como dados
longitudinais.

Comparar os resultados das diferentes
disciplinas.

Tomar a média de pro ciência de
maneira isolada, sem analisá-la com a
ajuda da escala.
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PADRÕES DE DESEMPENHO

Entender que, quando os estudantes
melhoram sua pro ciência, eles
necessariamente avançam nos
padrões de desempenho.

Identi car, em cada disciplina e etapa,
os alunos que têm apresentado
maiores di culdades de aprendizagem.

Reconhecer que a cada padrão
correspondem níveis diferentes de
aprendizagem e usar essa informação
para o planejamento pedagógico.

Entender que os alunos que se
encontram em um padrão de
desempenho em uma disciplina se
encontram no mesmo padrão em
outra.

Entender que os padrões de
desempenho são os mesmos para
todas as etapas e disciplinas avaliadas.

Entender que os alunos que se
encontram no padrão mais baixo não
são capazes de aprender.
Acompanhar, ao longo do tempo,
se a escola tem tido resultados
semelhantes para cada etapa e
disciplina.
Entender que os alunos que se
encontram no padrão mais avançado
não necessitam de atenção por parte
do professor e da escola.
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PARTICIPAÇÃO

Acompanhar a participação dos
estudantes nos testes, de modo a
buscar a maior participação possível.

Acreditar que, uma vez que a
participação já esteja elevada, não é
preciso realizar nenhuma ação para
que o percentual aumente ainda mais.

Entender que a participação nos
testes mensura a garantia do aluno de
ser avaliado, decorrência de seu direito
de aprender.
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DADOS CONTEXTUAIS

ISE

Compreender que as condições
socioeconômicas dos estudantes afetam
seu desempenho escolar.
Atribuir apenas às condições
socioeconômicas o resultado da
aprendizagem dos alunos.
Reconhecer que as escolas desempenham
importante papel na aprendizagem dos
estudantes, a despeito de suas origens sociais.

METAS

Monitorar os resultados da escola ao longo do
tempo a partir do alcance de metas.

Planejar ações pedagógicas e de gestão
na escola com base nos resultados.
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Atribuir a di culdade na melhoria dos resultados
apenas à ação de professores e diretores.

Comparar os resultados com os de outras
escolas, sem observar dados de contexto.

Re
su
lt a
do
sp
or
t ur
ma

Re
sul
t ad
os
po
r tu
rm
a

2
Este é o segundo roteiro que completa as orientações para leitura e interpretação dos resultados da
sua escola. Além dos resultados gerais vistos até agora, você tem acesso aos resultados de cada
turma da escola.

Para cada turma, apresentamos os resultados
de pro ciência, padrão de desempenho e parti
cipação com base na Teoria da Resposta ao Item

TRI e o percentual de acerto por habilidade com
base na Teoria Clássica dos Testes TCT . É impor
tante conhecer e re etir sobre cada um.

Pro ciência alcançada por cada turma na avaliação do SAEGO 2016,
em língua portuguesa.

ATIVIDADE 1
C Analise a pro ciência média das turmas e o padrão em que elas estão localizadas. Há gran
des diferenças de desempenho entre as turmas?

C E entre os turnos, há diferenças?
C Como foi a participação das turmas?
C Dialogue com seus pares e levante possíveis hipóteses para esses resultados.
TURMA3

3

PROFICIÊNCIA
MÉDIA

PADRÃO DE DESEMPENHO
(DE ACORDO COM A MÉDIA)

PARTICIPAÇÃO

Caso haja mais t urmas avaliadas, reproduza os quadros e faça a at ividade cont emplando t odas as t urmas.

Revista do Professor - Língua Portuguesa

43

Percentual de acerto nas habilidades avaliadas pelo SAEGO 2016.
ATIVIDADE 2
Depois de conhecer e re etir sobre a pro ciência, o padrão de desempenho e a participação
das turmas é hora de analisar as habilidades avaliadas no SAEGO 2016 e veri car quais apresenta
ram maiores di culdades para os alunos. Analise a pro ciência média das turmas e o padrão em
que elas estão localizadas. Há grandes diferenças de desempenho entre as turmas?

C Identi que, em cada turma, as habilidades que tiveram menos de 50% de acerto.
C Relacione a habilidade descrita e escreva, na frente de cada turma, o percentual de acerto
referente a ela4 .

C No portal da avaliação, observe quantos itens cada estudante acertou em relação a cada
descritor/ habilidade. Observe em quais habilidades o estudante não obteve nenhum acerto.

4
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TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

Caso seja necessário, reproduza os quadros e f aça a atividade cont emplando todos as habilidades que tiveram menos de 50% de acerto.

SAEGO 2016

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO

TURMA

DESCRIÇÃO DA HABILIDADE

PERCENTUAL DE ACERTO
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Padrões e níveis de desempenho
P

ara caracterizar o desenvolvimento de habilida
des e competências, são de nidos padrões de
desempenho estudantil. A partir deles, você, profes
sor, pode enriquecer sua prática docente e organi
zar melhor as intervenções pedagógicas, seja de re
cuperação, reforço ou aprofundamento, de acordo
com o per l cognitivo dos estudantes identi cado
pela avaliação.
Esta seção contém informações sobre os níveis
de pro ciência e as habilidades e competências alo
cadas em intervalos menores da escala. Um conjun
to de níveis constitui um padrão de desempenho.

Esses níveis fornecem mais detalhamento sobre
a aprendizagem. Além disso, apresentamos um item
exemplar para cada nível. Esse item corresponde à
avaliação de uma das habilidades compreendidas
nesse intervalo. As descrições das habilidades relati
vas aos níveis de desempenho de língua portuguesa
estão de acordo com a descrição pedagógica apre
sentada pelo Inep, nas Devolutivas Pedagógicas da
Prova Brasil, e pelo CAEd, na análise dos resultados
do SAEGO 2016.

/// Avançado
/// Básico
Padrão de desempenho considerado básico
à etapa e área de conhecimento avaliadas.
Os alunos que se encontram neste padrão
caracterizam-se por um processo inicial
de desenvolvimento das competências e
habilidades correspondentes à etapa de
escolaridade em que estão situados.

Padrão de desempenho desejável para a
etapa e área de conhecimento avaliadas.
Os alunos que se encontram neste
padrão demonstram desempenho além do
esperado para a etapa de escolaridade em
que se encontram.

/// Abaixo do Básico
Padrão de desempenho muito abaixo
do mínimo esperado para a etapa de
escolaridade e área do conhecimento
avaliadas. Para os alunos que se
encontram neste padrão, deve ser
dada atenção especial, exigindo uma
ação pedagógica intensiva por parte da
instituição escolar.
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/// Proﬁ cient e
Padrão de desempenho considerado
adequado para a etapa e área do
conhecimento avaliadas. Os alunos que
se encontram neste padrão demonstram
ter desenvolvido as habilidades essenciais
referentes à etapa de escolaridade em que
se encontram.

5º Ano do Ensino Fundament al

Abaixo do Básico
ATÉ 125 PONTOS
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NÍVEL 1 /// ATÉ 125 PONTOS

C Ler frases.
C Localizar informações em frases, em bilhetes curtos e em um verso.
C Reconhecer gênero e nalidade de receita.
C Interpretar texto curto com auxílio de elementos não verbais, como tirinhas e cartuns.
C Identi car o personagem principal em conto.
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Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http:cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2011/05/25/novo-codigo-florestal-%E2%80%93-charge-de-lila/>.
Acesso em: 26 nov. 2014. (P050080H6_SUP)

(P050080H6) Nesse

texto, a expressão do homem é de

A) curiosidade.
B) medo.
C) susto.
D) tristeza.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes inter
pretarem um texto com auxílio de elementos não ver
bais. A imagem utilizada como suporte para o item é um
cartum de fácil compreensão, portanto, adequado à eta
pa de escolarização.
Levando em consideração as pistas textuais ofereci
das pela imagem, bem como o conhecimento prévio
dos estudantes, era necessário que chegassem à con
clusão de que o sentimento expresso pelo homem é de
pesar frente ao tronco da árvore que foi cortada e que,
portanto, está sem vida. Dessa forma, os estudantes que
escolheram a alternativa D como resposta, o gabarito,
perceberam que a expressão facial do personagem é de
tristeza devido à destruição observada
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5º Ano do Ensino Fundament al

Básico
DE 125 A 175 PONTOS
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NÍVEL 2 /// DE 125 A 150 PONTOS

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

C Identi car expressões próprias da oralidade e marcas de informalidade na fala de personagem em
história em quadrinhos.

C Reconhecer o gênero receita e a nalidade de texto informativo.
C Identi car o personagem principal em narrativas simples.
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Leia o texto abaixo.
Corda
Dá para pular corda sozinho ou em turma.
Na brincadeira coletiva, uma das extremidades da corda é presa em um poste ou em um
portão, enquanto um participante fica na outra ponta, batendo.
Mas também é possível que duas crianças, uma em cada extremidade, segurem e batam a
corda para que outras pulem.
As crianças que estão pulando seguem comandos (com um pé, com dois pés, passar antes
que a corda toque o chão) ou o que pede a letra de uma música.
Os mais habilidosos conseguem pular duas cordas que são batidas quase ao mesmo tempo.
Disponível em: <http://mapadobrincar.folha.com.br/>. Acesso em: 19 jan. 2012. (P050394BH_SUP)

(P050394BH)

Esse texto serve para

A) contar uma história.
B) divertir o leitor.
C) explicar uma brincadeira.
D) vender um produto.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes reco
nhecerem o objetivo comunicativo de um determinado
texto. O texto que serve de suporte ao item tem como
objetivo orientar a respeito das regras de uma brincadeira
infantil, no caso, “pular corda”.
Para identi car o gabarito desse item, os estudantes
deveriam reconhecer que trechos do texto, como “uma
das extremidades da corda é presa em um poste”, “um
participante ca na outra ponta, batendo”, “As crianças
que estão pulando seguem comandos” são explicações
sobre as regras de uma brincadeira. Nesse sentido, a es
colha pela alternativa C, o gabarito, indica que os estu
dantes reconheceram a nalidade do texto.
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NÍVEL 3 /// DE 150 A 175 PONTOS

C Localizar informação explícita em contos, em receitas e textos informativos curtos.
C Identi car o assunto principal em reportagens e a personagem principal em fábulas.
C Reconhecer a nalidade de receitas, manuais e regulamentos.
C Inferir características de personagem em fábulas.
C Interpretar linguagem verbal e não verbal e inferir o sentido de expressão em tirinhas.
C Inferir a causa do comportamento de um personagem em fragmentos de diários.
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Leia o texto abaixo.
Por que as plantas protegem o solo contra os deslizamentos?
Por quê? Ora, porque as plantas são protetoras naturais do solo; sem elas o desgaste é
acelerado.
As plantas protegem o solo com suas raízes, que crescem e se entrelaçam debaixo da terra,
criando uma tela natural bastante resistente. Plantas maiores, como as árvores, funcionam como
um guarda-chuva natural, evitando que a água penetre diretamente no chão e provoque buracos.
Além disso, as plantas grandes costumam ter raízes mais grossas e profundas, que agem,
digamos, como âncoras, e seguram fortemente as camadas do solo. Plantas rasteiras, por sua
vez, diminuem a velocidade de descida da água da chuva, evitando que ela arraste as partículas
do solo. [...]
PAES, Thésia Alfenas Silva Valente. Por que as plantas protegem o solo. Ciência hoje das crianças. Rio de Janeiro, n.234, p.12, 2012.
Fragmento. (P050608F5_SUP)

(P050608F5) O

assunto desse texto é

A) a importância das plantas na proteção do solo.
B) a velocidade de descida da água das chuvas.
C) o deslizamento que ocorre no solo.
D) o formato das raízes das plantas.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes reco
nhecerem o assunto de textos diversos. Para tanto, foi
utilizado como suporte uma reportagem de curta exten
são, que relata as formas como as plantas protegem o
solo.
O reconhecimento do assunto requer que os respon
dentes realizem a leitura global do texto, atentando para
as pistas explícitas que apontam para a temática desen
volvida. Nesse caso, os estudantes deveriam observar
com atenção para o título e o subtítulo do texto, que au
xiliam na identi cação do assunto discutido na reporta
gem. Eles ainda poderiam se orientar pelas informações
presentes no texto, identi cando, assim, que as plantas
têm um papel importante na proteção do solo.
Nesse sentido, a escolha pela alternativa A, o gabarito,
sugere que o estudante procedeu corretamente à leitura
do texto, inferindo seu assunto.
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5º Ano do Ensino Fundament al

Pro ciente
DE 175 A 225 PONTOS
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NÍVEL 4 /// DE 175 A 200 PONTOS

C Localizar informação explícita em contos e reportagens.
C Localizar informação explícita em propagandas, com ou sem apoio de recursos grá cos, e em ins
truções de jogos.

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.
C Reconhecer o gênero fábula.
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Leia o texto abaixo.
Moedinha da sorte
Quando eu brincava na praia
fazendo castelo na areia
achei uma moedinha
que guardei na minha meia.
5

10

15

Fiquei feliz, sai gritando,
dei um mergulho no mar...
segurei o dinheirinho
e deitei para sonhar...
Logo adormeci e sonhei
com as mais lindas fadas
espalhando pela praia
mais moedinhas douradas
Enquanto que eu dormia
a onda veio mais forte
e levou pra outro menino
a moedinha da sorte...

CLEMENT, Rosa. Disponível em: <http://www.sumauma.net/amazonian/criancas/crianca-moeda.html>. Acesso em: 3 dez. 2013. (P050564F5_SUP)
(P050567F5) O

menino que fala nesse texto ficou sem a moedinha porque

A) ele esqueceu onde a guardou.
B) ele saiu gritando pela praia.
C) um outro menino a encontrou.
D) uma onda forte a levou.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes esta
belecerem relações de causa e consequência entre as
partes de um texto. Para esse item, o suporte utilizado
foi um poema que narra a história de um menino que
encontrou uma moedinha da sorte na areia da praia.
Essa tarefa demanda que os estudantes recuperem no
texto a informação marcada no comando do item para,
então, relacioná la à sua causa. Os estudantes deveriam
atentar para as informações presentes na última estrofe
do poema que traz a relação causal destacada no co
mando de forma implícita, ou seja, sem os marcadores
linguísticos que expressam essa relação.
Dessa forma, os estudantes que marcaram a alternati
va D, o gabarito, conseguiriam reconhecer que o menino
cou sem sua moeda porque uma onda forte a levou.
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NÍVEL 5 /// DE 200 A 225 PONTOS

C Identi car informação explícita em sinopses e receitas culinárias.
C Identi car assunto principal e personagem em contos e letras de música.
C Identi car formas de representação de medida de tempo em reportagens.
C Identi car assuntos comuns a duas reportagens.
C Identi car o efeito de humor em piadas.
C Reconhecer sentido de expressão, elementos da narrativa e opinião em reportagens, contos e poe
mas.

C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fá
bulas, 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.
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Leia o texto abaixo.
A festa das bonecas
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Sofia e suas colegas da escola combinaram de fazer uma festa das bonecas. Cada uma
levaria uma bonequinha, não importando se fosse grande ou pequena, loura ou morena,
o importante era que ninguém faltasse. Todos os preparativos foram feitos e o dia tão
esperado chegou. A festa estava muito divertida, parecia uma grande casa onde moravam
muitas amigas. Tudo ia bem até perceberem a falta de Marcela, que estava do lado de fora.
– O que você está fazendo aí, Marcela?
– Não sei se posso entrar Sofia. Minha boneca está sem vestido.
Sofia respirou fundo e teve uma grande ideia: entrou e conversou com as outras meninas.
Depois de alguns minutos, elas foram até a porta e cada uma deu um vestido diferente à
Marcela.
– Marcela, temos um presente para você. Sua boneca terá um pouquinho de cada uma
das nossas.
Marcela recebeu muitos vestidos e sua boneca acabou tendo mais roupas para trocar que
todas as outras. Alguns vestidos ficaram grandes para a boneca e nem todos combinavam
muito, mas essa foi a boneca mais bem-vestida que Marcela já teve.
Que bonito esse exemplo de amizade! A presença de Marcela era mais importante que as
próprias bonecas. Você teria coragem de abrir mão de alguma coisa para fazer um amigo feliz?
LEMOS, Agatha. Nosso Amiguinho, jan. 2011, p. 38. (P050504ES_SUP)

No trecho “... e sua boneca acabou tendo mais roupas para trocar que todas as outras.” (ℓ.
13-14), a palavra destacada refere-se a
(P050505ES)

A) amigas.
B) bonecas.
C) meninas.
D) roupas.

O objetivo desse item é avaliar a habilidade de os es
tudantes realizarem operações de retomada pronominal
ou lexical, identi cando repetições ou substituições que
contribuam para a continuidade do texto. No caso desse
item, utilizou se como suporte para a tarefa um conto
infantojuvenil que narra uma festa de bonecas realizada
por So a e suas colegas de escola.
Para identi car o gabarito do item, os estudantes de
veriam realizar o processo de coesão anafórica, retornan
do ao trecho selecionado do texto e localizando, no pri
meiro parágrafo, que o referente do pronome inde nido
“outras” é a palavra “bonecas”. Nesse sentido, aqueles que
marcaram a alternativa B, o gabarito, demonstraram ser
capazes de realizar operações de retomada pronominal.
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NÍVEL 6 /// DE 225 A 250 PONTOS

C Identi car assunto e informação principal em reportagens e contos.
C Identi car assunto comum a cartas e poemas e a poemas e notícias.
C Identi car 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 nalidade 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 nalidade 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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Leia o texto abaixo.
Escolha os nomes das mascotes das Olimpíadas 2016, defensoras do esporte e do
meio ambiente
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Durante a Copa do Mundo, o Brasil teve como símbolo nacional um simpático tatu-bola,
espécie ameaçada de extinção escolhida para nos lembrar de preservar a natureza. Mal
Fuleco [...] saiu de cena, chegaram outras duas mascotes superlegais, também amigas do
esporte e do meio ambiente. Os embaixadores dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos têm
muitas cores, poderes mágicos, histórias para contar e até vídeo, mas ainda não têm nome.
Quando o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a sede dos Jogos, em outubro de 2009,
houve uma grande explosão de alegria que criou esses dois seres mágicos. Cada um tem
poderes herdados da força da natureza que, no caso do Brasil, é muuuuito grande. Nossa
biodiversidade é a maior do mundo, não tem nenhum país com tanta riqueza natural quanto
o nosso. [...]
O símbolo da edição de 2016 dos Jogos Olímpicos é um animalzinho que mistura um
pouco de todos os bichos do Brasil, por isso, tem muitas habilidades [...]. Ele consegue se
esticar muito, muito mesmo, a ponto de ficar com as patinhas de um lado do Maracanã e
a cabeça do outro. Ele vive brincando por aí e tem muitos amigos pelo mundo, pois sabe
imitar a voz de todos os animais. Por ser muito comunicativo, sua missão é celebrar a paz
entre os povos e contagiar as pessoas com sua animação.
Seu melhor amigo é a mascote dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, um ser mágico que
reúne qualidades de todas as plantas das florestas brasileiras. Dá para imaginar quais
poderes ele tem? As plantas crescem em direção ao sol, superando qualquer obstáculo, e é
isso que ele faz de melhor. [...] Sua missão é usar a criatividade para se divertir. As opções
de nome são:
– Oba e Eba, que são expressões de alegria e comemoração;
– Tiba Tuque e Esquindim, que lembram o gingado brasileiro;
– Vinicius e Tom, em referência a dois famosos artistas da música brasileira, Vinicius de
Moraes e Tom Jobim. [...]

OLIVEIRA, Mannoela. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/fique-ligado/escolha-nomes-mascotes-olimpiadas2016-defensores-esporte-meio-ambiente-817678.shtml>. Acesso em: 9 dez. 2014. Fragmento. (P050091H6_SUP)

Nesse texto, no trecho “Mal Fuleco [...] saiu de cena,...” (ℓ. 2-3), a expressão destacada tem o
sentido de
A) abandonar o palco.
B) deixar de ser destaque.
C) ficar aguardando.
D) mudar de assunto.
(P050095H6)

O objetivo desse item é avaliar a habilidade de
os estudantes inferirem o sentido de uma palavra ou
expressão a partir do contexto. Sendo assim, tão im
portante quanto entender de que forma se manifes
ta o valor metafórico de um determinado vocábulo
é compreender de que maneira ele está relaciona
do ao contexto em que está inserido, revelando sua
signi cação. Nesse caso, utilizou se como suporte
uma reportagem que trata da escolha dos nomes
das mascotes das Olimpíadas de 2016.
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Para a resolução do item, os estudantes deveriam
retornar ao primeiro parágrafo do texto, no qual se
encontra a expressão “saiu de cena”, destacada no
comando do item, a m de compreender o contexto
em torno do qual o sentido da palavra se estabelece.
A partir desses dados contextuais e do acionamento
das informações extratextuais acerca do signi ca
do da expressão, os respondentes que marcaram a
alternativa B, o gabarito, conseguiram inferir que a
expressão “saiu de cena” tem o sentido de deixar de
ser destaque.

NÍVEL 7 /// DE 250 A 275 PONTOS

C Identi car opinião em biogra as e informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagens.
C Identi car informação explícita em reportagens, com ou sem o auxílio de recursos grá cos.
C Reconhecer a nalidade de verbetes, fábulas, charges e reportagens.
C Reconhecer relação de causa e consequência em reportagens e relação entre pronomes e seus re
ferentes 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.
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Leia o texto abaixo.
Moinho de sonhos
A mulher e o menino iam montados no cavalo; o homem ia ao lado, a pé. Andavam sem
rumo havia semanas, até que deram numa aldeia à beira de um rio, onde as oliveiras vicejavam.
Fizeram uma pausa e, como a gente ali era hospitaleira e a oferta de serviço abundante,
resolveram ficar. O homem arranjou emprego num moinho próximo à aldeia. A mulher se
juntou a outras que colhiam azeitonas em terras ao redor de um castelo. Levou consigo
o menino que, no meio do caminho, achou um velho cabo de vassoura e fez dele o seu
cavalo. Deu-lhe o nome de Rocinante.
Ao chegar aos olivais, o pequeno encontrou o filho de outra colhedeira – um garoto que
se exibia com um escudo e uma espada de pau.
Os dois se observaram à distância. Cada um se manteve junto à sua mãe, sem saber
como se libertar dela. Vigiavam-se. Era preciso coragem para se acercar. Mas meninos são
assim: se há abismos, inventam pontes.
De súbito, estavam frente a frente. Puseram-se a conversar, embora um e outro
continuassem na sua. Logo esse já sabia o nome daquele: o menino recém-chegado se
chamava Alonso; o outro, Sancho.
Começaram a se misturar:
– Deixa eu brincar com seu cavalo?, pediu Sancho.
– Só se você me emprestar sua espada, respondeu Alonso.
Iam se entendendo, apesar de assustados com a felicidade da nova companhia. Avançaram
na entrega:
– Tá vendo aquele moinho gigante?, apontou Alonso. Meu pai sozinho é que faz ele girar.
– Seu pai deve ter braços enormes, disse Sancho.
– Tem! Mas nem precisava, respondeu Alonso. Ele move o moinho com um sopro.
Sancho achou graça. Também tinha uma proeza a contar:
– Tá vendo o castelo ali?, apontou. Meu pai disse que o dono tem tanta terra que o céu
não dá para cobrir ela toda.
– E se a gente esticasse o céu como uma lona e cobrisse o que está faltando?, propôs Alonso.
– Seria legal, disse Sancho. Mas ia dar um trabalhão.
– Temos de crescer primeiro.
– Bom, enquanto a gente cresce, vamos pensar num jeito de subir até o céu! – disse Alonso.
– Vamos!, concordou Sancho.
Sentaram-se na relva. O cavalo, a espada e o escudo entre os dois. Um sopro de vento
passou por eles.
Já eram amigos: moviam juntos o mesmo sonho.
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CARRASCOZA, João Anzanello. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-1/moinho-sonhos-634183.shtml>.
Acesso em: 21 nov. 2013. (P050165H6_SUP)

Nesse texto, no trecho “Os dois se observaram à distância. Cada um se manteve junto à sua
mãe, sem saber como se libertar dela.” (ℓ. 10-11), revela que os meninos eram
(P050168H6)

A) cuidadosos.
B) curiosos.
C) educados.
D) tímidos.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes
inferirem informações que não se encontram na
superfície textual, a partir da compreensão dos ele
mentos dispostos na escrita do texto. O texto utili
zado como suporte para esse item é um conto que
narra o início de uma amizade entre dois garotos.
A tarefa desse item requer que os estudantes
construam signi cados para o que leem por meio

60

SAEGO 2016

de pistas oferecidas pelo corpo textual e pelo acio
namento de seus conhecimentos prévios. Dessa for
ma, os estudantes que escolheram a alternativa D,
o gabarito, provavelmente, conseguiram perceber
que, no trecho destacado no comando, os meninos
revelam ser tímidos, pois cada um se manteve junto
de sua mãe, sem saber como se aproximar um do
outro.

NÍVEL 8 /// DE 275 A 300 PONTOS

C Identi car assunto principal e informações explícitas em poemas, fábulas e letras de música.
C Identi car opinião em poemas, crônicas, em cartas pessoais e notícias.
C Reconhecer o gênero textual a partir da comparação entre textos e o assunto comum a duas repor
tagens.

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 fábu
las, contos e crônicas.

C Inferir informação em fábulas, efeito de sentido decorrente do uso de sinais grá cos em reportagens
e em letras de música e o signi cado 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 Identi car marcas da linguagem formal/ padrão em reportagens, e as marcas linguísticas que carac
terizam o público alvo de um texto de orientação.

C Reconhecer a nalidade de textos didáticos.

Revista do Professor - Língua Portuguesa

61

Leia o texto abaixo.
História pra boi não dormir
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Lá na fazenda mora o Zé Bu, um boi folgado e muito dorminhoco. Não quer saber de
pastar, nem de nada. Em vez de “muuu”, faz “ronc”. Ê preguiça danada!
Seu pelo é todo amassado, de tanto ficar deitado. Pega no sono em qualquer hora do dia,
em qualquer canto. Dorme até em pé, por isso vive atrapalhando o caminho do resto da boiada.
– Acorda, Zé Bu!
– Olha a frente, ô molenga!
– Bi, bi! Com licença!
Um dia, só de piada, colocaram uma galinha sentada nas costas do Zé Bu. Todo mundo
deu risada. Que cena mais engraçada! Um boi dormindo e uma galinha empoleirada!
Passou um tempo e a galinha botou um ovo. Mais um tempo e um pintinho saiu lá de
dentro. Virou galo crescido e aprendeu a cantar.
– Cocoricóóóóóóóóó!
Zé Bu acordou assustado!
– Mas o que é isso? Um despertador desesperado?
– Não, senhor... Sou eu, seu afilhado! – respondeu o galinho, todo animado. Contente
em ver, finalmente, o seu padrinho acordado.
Daí os dois não se largaram nunca mais. Era só o boi cochilar... que o galo, num
minutinho, já começava a cantar!

HEINE, Evelyn. Disponível em: <http://www.divertudo.com.br/historia34.html>. Acesso em: 26 mar. 2014. *Adaptado: Reforma Ortográfica.
(P050210F5_SUP)

Essa história termina quando
A) o boi acorda assustado com o canto do galo.
B) o boi deixa de ser dorminhoco com a ajuda do galo.
C) o galo cresce e aprende a cantar bem alto.
D) o galo fica contente quando vê o boi acordado.
(P050211F5)

Esse item avalia a habilidade de os estudantes identi
carem os elementos que compõem uma narrativa. O su
porte utilizado para a realização dessa tarefa é um conto,
que narra a história de um boi muito preguiçoso e dormi
nhoco, mas que consegue com ajuda de seu a lhado, o
galinho, car acordado.
Nesse contexto, foi solicitado aos estudantes que
atentassem para o nal da história e identi cassem o
desfecho do conto, que acontece quando o boi deixa
de ser preguiçoso com a ajuda do galo. Logo, aqueles
que marcaram a alternativa B, o gabarito, conseguiram
desenvolver a habilidade requerida, pois identi caram
como a narrativa termina.

62

SAEGO 2016

NÍVEL 9 /// DE 300 A 325 PONTOS

C Identi car assunto principal e opinião em contos e em cartas de leitor.
C Identi car 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 fábu
las 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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Leia o texto abaixo.
Escolha os nomes das mascotes das Olimpíadas 2016, defensoras do esporte e do
meio ambiente
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Durante a Copa do Mundo, o Brasil teve como símbolo nacional um simpático tatu-bola,
espécie ameaçada de extinção escolhida para nos lembrar de preservar a natureza. Mal
Fuleco [...] saiu de cena, chegaram outras duas mascotes superlegais, também amigas do
esporte e do meio ambiente. Os embaixadores dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos têm
muitas cores, poderes mágicos, hiﬆórias para contar e até vídeo, mas ainda não têm nome.
Quando o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a sede dos Jogos, em outubro de 2009,
houve uma grande explosão de alegria que criou esses dois seres mágicos. Cada um tem
poderes herdados da força da natureza que, no caso do Brasil, é muuuuito grande. Nossa
biodiversidade é a maior do mundo, não tem nenhum país com tanta riqueza natural quanto
o nosso. [...]
O símbolo da edição de 2016 dos Jogos Olímpicos é um animalzinho que miﬆura um
pouco de todos os bichos do Brasil, por isso, tem muitas habilidades [...]. Ele consegue se
eﬆicar muito, muito mesmo, a ponto de ficar com as patinhas de um lado do Maracanã e
a cabeça do outro. Ele vive brincando por aí e tem muitos amigos pelo mundo, pois sabe
imitar a voz de todos os animais. Por ser muito comunicativo, sua missão é celebrar a paz
entre os povos e contagiar as pessoas com sua animação.
Seu melhor amigo é a mascote dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, um ser mágico que
reúne qualidades de todas as plantas das floreﬆas brasileiras. Dá para imaginar quais
poderes ele tem? As plantas crescem em direção ao sol, superando qualquer obﬆáculo, e é
isso que ele faz de melhor. [...] Sua missão é usar a criatividade para se divertir. As opções
de nome são:
– Oba e Eba, que são expressões de alegria e comemoração;
– Tiba Tuque e Esquindim, que lembram o gingado brasileiro;
– Vinicius e Tom, em referência a dois famosos artiﬆas da música brasileira, Vinicius de
Moraes e Tom Jobim. [...]

OLIVEIRA, Mannoela. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/fique-ligado/escolha-nomes-mascotes-olimpiadas2016-defensores-esporte-meio-ambiente-817678.shtml>. Acesso em: 9 dez. 2014. Fragmento. (P050091H6_SUP)

(P050094H6)

O trecho desse texto que apresenta uma opinião é:

A) “Mal Fuleco [...] saiu de cena, chegaram outros dois mascotes superlegais,...”. (ℓ. 2-3)
B) “... houve uma grande explosão de alegria que criou esses dois seres mágicos.”. (ℓ. 7)
C) “Seu melhor amigo é a mascote dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016,...”. (ℓ. 17)
D) “... um ser mágico que reúne qualidades de todas as plantas das florestas...”. (ℓ. 17-18)

Esse item avalia a habilidade de os estudantes
distinguirem, no texto, um fato de uma opinião.
Para a realização dessa tarefa, foi utilizado como
suporte uma reportagem, cuja temática diz respei
to à escolha dos nomes das mascotes das Olim
píadas de 2016.
Para a resolução da tarefa solicitada pelo item,
os respondentes deveriam identi car o trecho que
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expressa uma opinião do autor a partir da obser
vação de marcadores do discurso que expressam
subjetividade. Desse modo, aqueles que reconhe
ceram o adjetivo “superlegais” como marca de opi
nião assinalaram a alternativa A como sendo o ga
barito e, portanto, demonstraram ter desenvolvido
essa habilidade.

NÍVEL 10 /// ACIMA DE 325 PONTOS

C Identi car o trecho que apresenta uma opinião em fábulas e resenhas.
C Reconhecer sentido de advérbios em cartas de leitor.
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 Identi car marcas da linguagem informal em trecho de reportagens e de contos.
C Identi car o fato gerador do enredo em contos.
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Leia o texto abaixo.
Que preguiçaaaa!
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Numa árvore no meio da floresta morava uma família de bichos-preguiças! Nesta família
ninguém queria saber de fazer nada. O pai pedia para a mãe buscar um copo de água, daí
ela pedia para o filho mais velho, que pedia para o filho do meio, que pedia para o caçula...
que nem alcançava o armário dos copos ainda.
Quando eles assistiam à televisão, ninguém se mexia nem para mudar o canal. Aí, na
época de férias, a coisa piorava. Era uma moleza tão grande que eles só comiam pizza
para viagem.
– Pena que ainda não inventaram o “disk copo de água” – reclamava o papai-preguiça.
Daí, certo dia, todos eles estavam com preguiça até de segurar na árvore para ficar de
cabeça para baixo! Então, adivinha o que aconteceu: despencou a família toda no chão...
papai, mamãe, irmão por irmão. Tum, tum, tum, tum, tum! Foi caindo um por um.
Até que não foi mal. Eles acharam divertido e riram muito um do outro. Aquilo tinha sido
o maior acontecimento das férias!
Para subir de volta para casa, eles tiveram um trabalho danado, mas quando chegaram,
sentiam-se muito mais dispostos.
– Legal! Estou novo em folha. – disse o papai.
– Nós também! – concordaram os outros.
E a família descobriu que um pouco de exercício é um ótimo espantalho para preguiça! Pode
acreditar! Se você estiver com aquela preguicite de férias, tente se mexer um pouquinho...
HEINE, Evelyn. Disponível em: <http://www.divertudo.com.br/historia20.htm>. Acesso em: 1 abr. 2014. (P050237F5_SUP)

(P050240F5)

O trecho desse texto que mostra uma linguagem usada em conversas entre amigos é:

A) “Nesta família ninguém queria saber de fazer nada.”. (ℓ. 1-2)
B) “Quando eles assistiam à televisão, ninguém se mexia...”. (ℓ. 5)
C) “Aí, na época de férias, a coisa piorava.”. (ℓ. 5-6)
D) “Eles acharam divertido e riram muito um do outro.”. (ℓ. 12)

Esse item avalia a habilidade de os estudantes reco
nhecerem as marcas linguísticas que caracterizam a va
riedade informal da língua. Como suporte para a tarefa,
utilizou se um conto cuja linguagem é voltada para o pú
blico infantojuvenil.
Desse modo, foi solicitado que os estudantes asso
ciassem a situação comunicativa das conversas entre
amigos às marcas linguísticas informais presentes no
texto. Aqueles que marcaram a alternativa C, o gabarito,
conseguiram perceber que os termos “Aí” e “coisa” são
característicos de contextos informais, demonstrando,
dessa forma, ter desenvolvido a habilidade em questão.
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Abaixo do Básico
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NÍVEL 1 /// ATÉ 175 PONTOS

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 nalidade de receitas.
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Leia o texto abaixo.

SANTOS, Fabiano dos. Disponível em: <https://cantinholiterariososriosdobrasil.files.wordpress.com/2012/06/tirinha-fabiano-dossantos-06-2012.jpg>. Acesso em: 8 dez. 2014. (P050137H6_SUP)
(P050137H6)

Esse texto mostra

A) a pesca em áreas proibidas.
B) as consequências da falta de chuva.
C) o problema da poluição dos rios.
D) os hábitos de pescadores profissionais.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes inferi
rem informações a partir de uma imagem. O texto utiliza
do como suporte, uma tirinha, aborda um tema bastante
discutido atualmente – a poluição dos rios.
O item requer que os respondentes construam signi
cados para um texto de linguagem não verbal, por meio
de pistas oferecidas pela imagem e pelo seu conheci
mento prévio. Dessa forma, os estudantes que escolhe
ram a alternativa C como resposta perceberam que esse
texto faz uma crítica à poluição dos rios, problema para
o meio ambiente e, consequentemente, para a atividade
de pesca.
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NÍVEL 2 /// DE 175 A 200 PONTOS

C Localizar informação explícita em contos e reportagens.
C Localizar informação explícita em propagandas, com ou sem apoio de recursos grá cos, e em ins
truções de jogos.

C Identi car o assunto principal em reportagens, cartas, contos, tirinhas e histórias em quadrinhos.
C Inferir características de personagem e do narrador e a personagem principal em fábulas, elementos
do cenário em fragmentos de romances e o desfecho de uma lenda.

C Realizar inferência em textos que conjugam linguagem verbal e não verbal, como tirinhas.
C Reconhecer a nalidade de manuais, regulamentos e textos de orientação.
C Inferir o sentido de palavra e o sentido de expressão em letras de música, em 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 contos.
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Leia o texto abaixo.
A lenda da gralha azul

5
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15

Há muito tempo atrás, a gralha azul era apenas uma gralha parda, semelhante às outras
de sua espécie.
Um dia, a gralha azul resolveu pedir para Tupã lhe dar uma missão que a faria muito útil
e importante. Tupã lhe deu um pinhão, que a gralha pegou com seu bico com toda força
e cuidado. Abriu o fruto e comeu a parte mais fina. A outra parte mais gordinha resolveu
guardar para depois, enterrando-a no solo. Porém, alguns dias depois ela havia esquecido
o local onde havia enterrado o restante do pinhão. A gralha procurou muito, mas não
encontrou aquela outra parte do fruto.
Porém, ela percebeu que havia nascido na área onde havia enterrado a semente uma
pequena araucária. Então, toda feliz, a gralha azul cuidou daquela árvore com todo amor e
carinho. Quando o pinheiro cresceu e começou a dar frutos, ela começou a comer uma parte
dos pinhões e enterrar a parte mais gordinha (semente), dando origem a novas araucárias.
Em pouco tempo, conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná com milhares
de pinheiros, dando origem à floresta de araucária. Quando Tupã viu o trabalho da gralha
azul, resolveu dar um prêmio a ela: pintou suas penas da cor do céu, para que as pessoas
pudessem reconhecer aquele pássaro, seu esforço e sua dedicação. Assim, a gralha, que
era parda, tornou-se azul.
Disponível em: <http://zip.net/bmghi5>. Acesso em: 11 fev. 2015. (P050224H6_SUP)

(P050226H6)

Essa história termina quando

A) a gralha enterra uma parte do pinhão.
B) a gralha resolve cuidar da araucária.
C) Tupã dá um pinhão para a gralha.
D) Tupã pinta as penas da gralha.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes iden
ti carem os elementos que compõem uma narrativa. O
suporte utilizado para a realização da tarefa é uma lenda
que conta a história do surgimento da oresta de arau
cária a partir do processo de semeação realizado pela
gralha azul. Nesse contexto, foi solicitado aos estudantes
que observassem os parágrafos nais da história e iden
ti cassem o seu desfecho, tarefa esta que já vem sendo
comumente trabalhada em sala de aula desde as etapas
iniciais de escolarização e, portanto, é mais habitual para
os estudantes do 9° ano que, provavelmente, já estão
mais familiarizados com a habilidade e com o próprio
tipo textual narrativo.
Logo, aqueles estudantes que marcaram a alternati
va D, o gabarito, conseguiram desenvolver a habilidade
requerida, pois foram capazes de responder adequada
mente ao comando do item ao identi carem o desfecho
da narrativa.
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NÍVEL 3 /// DE 200 A 225 PONTOS

C Localizar informação explícita em sinopses e receitas culinárias.
C Identi car 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 e poe
mas.

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 Identi car formas de representação de medida de tempo em reportagens.
C Identi car o assunto comum a duas reportagens, o assunto comum a duas notícias e a semelhança
entre cartas de leitor e cartuns.

C Reconhecer relação de causa e consequência, e relação entre pronomes e seus referentes, em fábu
las, poemas, contos, tirinhas e reportagens.

C Reconhecer expressões características da linguagem cientí ca, jornalística etc. e a relação entre
expressão e seu referente em reportagens e artigos de opinião.

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 diminutivo
em contos.
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Leia o texto abaixo.
De bem com a vida
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Filó, a joaninha, acordou cedo.
– Que lindo dia! Vou aproveitar para visitar minha tia.
– Alô, tia Matilde. Posso ir aí hoje?
– Venha, Filó. Vou fazer um almoço bem gostoso.
Filó colocou seu vestido amarelo de bolinhas pretas, passou batom cor-de-rosa, calçou
os sapatinhos de verniz, pegou o guarda-chuva preto e saiu pela floresta: plecht, plecht...
Andou, andou... e logo encontrou Loreta, a borboleta.
– Que lindo dia!
– E pra que esse guarda-chuva preto, Filó?
– É mesmo! – pensou a joaninha.
E foi para casa deixar seu guarda-chuva. De volta à floresta:
– Sapatinhos de verniz? Que exagero! – Disse o sapo Tatá. Hoje nem tem festa na
floresta.
– É mesmo! – pensou a joaninha.
E foi para casa trocar os sapatinhos. De volta à floresta:
– Batom cor-de-rosa? Que esquisito! – disse Téo, o grilo falante.
– É mesmo! – pensou a joaninha. De volta à floresta:
– Vestido amarelo com bolinhas pretas? Que feio. Por que não usa o vermelho? – disse
a aranha Filomena.
– É mesmo! – pensou Filó. E foi para casa trocar de vestido.
Cansada de tanto ir e voltar, Filó resmungava pelo caminho. O sol estava tão quente
que a joaninha resolveu desistir do passeio.
Chegando em casa, ligou para tia Matilde.
– Titia, vou deixar a visita para outro dia.
– O que aconteceu, Filó?
– Ah! Tia Matilde! Acordei cedo, me arrumei bem bonita e saí andando pela floresta. Mas
no caminho...
– Lembre-se, Filozinha... Gosto de você do jeitinho que você é. Venha amanhã, estarei
te esperando com um almoço bem gostoso.
No dia seguinte, Filó acordou de bem com a vida. Colocou seu vestido amarelo de
bolinhas pretas, amarrou a fita na cabeça, passou batom cor-de-rosa, calçou seus sapatinhos
de verniz, pegou o guarda-chuva preto, saiu andando apressadinha pela floresta plecht,
plecht, plecht... e só parou para descansar no colo gostoso da tia Matilde.
RIBEIRO, Nye. De bem com a vida. In: Contos. Nova Escola. Edição especial. p. 51. (P070174C2_SUP)

(P070174C2)

Nesse texto, o diminutivo na palavra “bolinhas” (ℓ. 5) reforça a ideia de

A) tamanho.
B) inferioridade.
C) deboche.
D) carinho.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes re
conhecerem o efeito de sentido decorrente da ex
ploração de um recurso morfossintático, nesse caso,
o uso do su xo diminutivo “ inha” na palavra coloca
da em destaque pelo comando, qual seja, “bolinha”.
O texto utilizado como suporte para o item é um
conto infantojuvenil de leitura uida e vocabulário
simples, cujo desfecho provoca a re exão do leitor.
Para desenvolver esse item, seria necessário que
os estudantes considerassem o tamanho da perso
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nagem principal, a joaninha Filó, que é um inseto de
tamanho bem pequeno e, portanto, usaria uma rou
pa igualmente pequena. Nesse sentido, os estudan
tes deveriam inferir que a palavra “bolinhas”, expressa
pelo narrador da história no grau diminutivo, indica
o tamanho pequeno da estampa do vestido usado
pela protagonista. Portanto, ao marcarem a alterna
tiva A, o gabarito, os estudantes demonstraram ter
desenvolvido a habilidade avaliada.

NÍVEL 4 /// DE 225 A 250 PONTOS

C Identi car assunto e opinião em reportagens e contos.
C Identi car tema e assunto em poemas, tirinhas e charges, relacionando elementos verbais e não
verbais, e textos informativos.

C Identi car assunto comum a cartas e poemas.
C Identi car 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 poe
mas, charges e fragmentos de romances.

C Reconhecer nalidade de reportagens e cartazes.
C Reconhecer o gênero biogra a, 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 nalidade e efeito de sentido decorrentes do uso de pontuação e assunto em fábulas.
C Inferir informação em poemas, reportagens e cartas.
C Diferenciar opinião de fato 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.
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Leia o texto abaixo.
Escolha os nomes das mascotes das Olimpíadas 2016, defensoras do esporte e do
meio ambiente
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Durante a Copa do Mundo, o Brasil teve como símbolo nacional um simpático tatu-bola,
espécie ameaçada de extinção escolhida para nos lembrar de preservar a natureza. Mal
Fuleco [...] saiu de cena, chegaram outras duas mascotes superlegais, também amigas do
esporte e do meio ambiente. Os embaixadores dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos têm
muitas cores, poderes mágicos, histórias para contar e até vídeo, mas ainda não têm nome.
Quando o Rio de Janeiro foi escolhido para ser a sede dos Jogos, em outubro de 2009,
houve uma grande explosão de alegria que criou esses dois seres mágicos. Cada um tem
poderes herdados da força da natureza que, no caso do Brasil, é muuuuito grande. Nossa
biodiversidade é a maior do mundo, não tem nenhum país com tanta riqueza natural quanto
o nosso. [...]
O símbolo da edição de 2016 dos Jogos Olímpicos é um animalzinho que mistura um
pouco de todos os bichos do Brasil, por isso, tem muitas habilidades [...]. Ele consegue se
esticar muito, muito mesmo, a ponto de ficar com as patinhas de um lado do Maracanã e
a cabeça do outro. Ele vive brincando por aí e tem muitos amigos pelo mundo, pois sabe
imitar a voz de todos os animais. Por ser muito comunicativo, sua missão é celebrar a paz
entre os povos e contagiar as pessoas com sua animação.
Seu melhor amigo é a mascote dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016, um ser mágico que
reúne qualidades de todas as plantas das florestas brasileiras. Dá para imaginar quais
poderes ele tem? As plantas crescem em direção ao sol, superando qualquer obstáculo, e é
isso que ele faz de melhor. [...] Sua missão é usar a criatividade para se divertir. As opções
de nome são:
– Oba e Eba, que são expressões de alegria e comemoração;
– Tiba Tuque e Esquindim, que lembram o gingado brasileiro;
– Vinicius e Tom, em referência a dois famosos artistas da música brasileira, Vinicius de
Moraes e Tom Jobim. [...]

OLIVEIRA, Mannoela. Disponível em: <http://planetasustentavel.abril.com.br/planetinha/fique-ligado/escolha-nomes-mascotes-olimpiadas2016-defensores-esporte-meio-ambiente-817678.shtml>. Acesso em: 9 dez. 2014. Fragmento. (P050091H6_SUP)

De acordo com esse texto, o animalzinho que é símbolo dos jogos Olímpicos tem muitas
habilidades porque
A) contagia as pessoas com sua animação.
B) é um bicho bastante comunicativo.
C) é uma mistura de todos os bichos do Brasil.
D) tem muitos amigos pelo mundo.
(P050093H6)

Esse item avalia a habilidade de os estudantes estabe
lecerem relação de causa e consequência entre partes de
um texto. Em relação ao suporte, o texto utilizado é uma
reportagem que elenca as características e os nomes das
mascotes das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016.
Os estudantes deveriam proceder à leitura, xando sua
atenção às informações contidas no terceiro parágrafo, es
peci camente ao trecho “... é um animalzinho que mistura
um pouco de todos os bichos do Brasil, por isso, tem mui
tas habilidades...” l. 11 12 , que satisfaz ao questionamento
do comando. Dessa forma, aqueles que optaram pela al
ternativa C, o gabarito, demonstram ter desenvolvido essa
habilidade.
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NÍVEL 5 /// DE 250 A 275 PONTOS

C Localizar informações explícitas em crônicas e fábulas.
C Identi car opinião e informação explícita em fábulas, contos, crônicas e reportagens.
C Identi car informação explícita em reportagens com ou sem o auxílio de recursos grá cos.
C Reconhecer a nalidade 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 poe
mas, fábulas e contos.

C Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em frag
mentos 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 história em quadrinhos, poemas e fragmentos de ro
mances.

C Inferir efeito de humor em piadas e moral em fábulas.
C Inferir o efeito de sentido do uso de expressão popular em artigos de opinião.
C Identi car 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.
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Leia o texto abaixo.
Serra da Capivara
Uma geografia incrível no Piauí
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O maior conjunto de pinturas rupestres já concentrados no mundo está espalhado pelos
129 140 hectares do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele possui uma área de quase
1 300 Km e está localizado no interior do estado do Piauí, a 530 Km da capital, Teresina. Por
sua riqueza, em 1991 foi considerado patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO.
Dos mais de oitocentos sítios arqueológicos, aproximadamente 120 estão abertos à
visitação. A arqueóloga Niède Guidon, que dirige o parque, sustenta ter encontrado indícios
do povoamento humano remetendo há até 100 mil anos. Esse é o cenário de uma pesquisa
em plena caatinga, que conta um pouco da origem do homem.
Nele está um dos lugares mais maravilhosos do Brasil. Além da grande importância
ecológica, há também a arqueológica, revelando um país remoto e pouco conhecido. Os
vestígios da presença do homem pré-histórico foram o principal motivo para a criação do
Parque Nacional da Serra da Capivara.
Dentro do parque existem várias opções de passeios, que guardam muitas surpresas.
Entre elas está o Boqueirão da Pedra Furada, onde são encontrados 1 200 conjuntos de
pinturas rupestres, retratando o cotidiano remoto do homem, como cenas de caçadas, rituais
ou algum tipo de dança e até representação de animais extintos, como o veado-galheiro, e da
capivara. Essa última está representada com seu filhote em uma pintura que virou o símbolo
da região. [...]
Geografia. Jun. 2010 – n. 31 – Ed. Escala Educacional. p 32/33. Fragmento. (P090265ES_SUP)

(P090268ES) De

acordo com esse texto, o símbolo da região é uma pintura representando

A) uma capivara e seu filhote.
B) uma caçada de animais extintos.
C) um ritual de dança.
D) um homem pré-histórico.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes localizarem
informações explícitas em um texto. Essa habilidade, apesar
de elementar, acompanha os estudantes em todas as ativida
des de leitura na escola e apresenta níveis de complexidade
diferenciados dependendo da estrutura textual.
Nesse caso, o suporte apresenta uma reportagem que in
forma sobre a Serra da Capivara, no Piauí. Foi solicitado aos
estudantes que identi cassem qual era o símbolo que repre
senta essa região, e, para isso, o estudante deveria proceder à
leitura até o m do texto a m de encontrar a informação que
completaria a sentença do comando: uma capivara com seu
lhote, expressa na alternativa A – o gabarito.
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NÍVEL 6 /// DE 275 A 300 PONTOS

C Identi car assunto principal e informações explícitas em poemas, fábulas e letras de música.
C Localizar informações explícitas em artigos de opinião e crônicas.
C Identi car 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 reporta
gens.

C Reconhecer elementos da narrativa em fábulas.
C Identi car nalidade e elementos da narrativa em fábulas e contos.
C Reconhecer relação de causa e consequência e relação entre pronomes e seus referentes em fábu
las, contos, crônicas, fragmentos de romances, artigos de opinião e reportagens.

C Inferir informação e efeito de sentido decorrente do uso de sinais grá cos 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 e da polissemia como recurso para estabelecer humor e
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.
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VERÍSSIMO, Luis Fernando. Disponível em: <http://pipocaenanquim.com.br/wp-content/uploads/2011/11/AsCobrastiras.jpg>.
Acesso em: 11 jul. 2014. (P090381H6_SUP)

No trecho “Mas não jogou só duas?”, o ponto de interrogação foi utilizado para
A) apresentar um deboche do personagem.
B) destacar a incompreensão do personagem.
C) realçar o interesse do personagem na conversa.
D) revelar uma crítica do personagem ao treinador.
(P090382H6)

A habilidade avaliada nesse item é a de reconhecer o
efeito de sentido decorrente do uso da pontuação, espe
ci camente, o sentido expresso pelo ponto de interroga
ção em uma tirinha. Sobre o suporte, é importante ressal
tar que este apresenta um texto que conjuga linguagem
verbal e não verbal, portanto, antes de chegar ao sentido
da pontuação, é preciso interpretar o texto.
Após a leitura integral do texto, percebe se, no tercei
ro quadrinho, a incompreensão de um dos personagens
quanto ao bom desempenho do técnico, já que o time
perdeu as duas partidas disputadas. Os estudantes que
escolheram a alternativa B – o gabarito – compreende
ram a reação do personagem e, por conseguinte, o efei
to do ponto de interrogação.
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9º Ano do Ensino Fundament al

Avançado
ACIMA DE 300 PONTOS
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NÍVEL 7 /// DE 300 A 325 PONTOS

C Localizar a informação principal em reportagens.
C Identi car ideia principal e nalidade em notícias, reportagens e resenhas.
C Identi car assunto principal em notícia 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, 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 cientí ca, 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 do 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 e fragmentos de romances.

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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Leia o texto abaixo.
O verde que aquece
Algas deverão colonizar fachadas de edifícios e fornecer energia elétrica

5

10

Normalmente, elas não são bem-vindas em casas ou edifícios, porque, onde as algas
proliferam, o material de construção sofre danos. No entanto, elas são muito eficientes para
utilizar a luz solar, a umidade e o dióxido de carbono para o seu próprio crescimento.
Agora, arquitetos alemães querem aproveitar esse potencial e empregar algas como
fornecedoras de energia em um moderno prédio de apartamentos. [...]
As algas devem formar biomassa em elementos de celuloide transparente na fachada
do edifício para posteriormente serem bombeadas por canalizações até o porão. Ali, uma
miniusina elétrica doméstica gerará gás metano a partir da matéria aquosa. Esse gás
volátil, rico em energia, tem uma qualidade semelhante ao gás natural e pode ser queimado
para gerar aquecimento ambiente, bem como energia elétrica. Nesse processo, a queima
libera na atmosfera apenas a quantidade de CO2 que as algas usaram anteriormente para
o seu crescimento. Portanto, a usina alimentada pelos micro-organismos opera de modo
climaticamente neutro. [...]
Geo. n. 21. Escala. p. 18. *Adaptado: Reforma Ortográfica. Fragmento. (P090931ES_SUP)

(P090935ES)

No trecho “Ali, uma miniusina elétrica doméstica...” (ℓ. 7-8), o termo destacado refere-se a

A) apartamento.
B) atmosfera.
C) fachada.
D) porão.

O objetivo desse item é avaliar a habilidade de os es
tudantes realizarem operações de retomada pronominal
ou lexical, identi cando repetições ou substituições que
contribuem para a continuidade do texto. Nesse caso,
utilizou se como suporte para a tarefa uma reportagem
que traz informações sobre o uso de algas com a nali
dade de fornecer energia elétrica para edifícios.
Para desenvolver essa tarefa, os estudantes deveriam
realizar a retomada anafórica e, então, identi car, no ter
ceiro parágrafo, que o referente do advérbio de lugar “Ali”
é o substantivo “porão”, o lugar para onde as algas são
bombeadas por canalização. Nesse sentido, aqueles que
marcaram a alternativa D demonstram ser capazes de
realizar operações de retomada lexical.

80

SAEGO 2016

NÍVEL 8 /// DE 325 A 350 PONTOS

C Identi car ideia principal e elementos da narrativa em reportagens e crônicas.
C Identi car argumento em reportagens e crônicas.
C Reconhecer o efeito de sentido da repetição de expressões e palavras, do uso de pontuação, de va
riantes linguísticas e de guras 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.
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 guras de linguagem e de recursos grá cos
em poemas e fragmentos de romances.

C Diferenciar fato de opinião em artigos, reportagens, crônicas e artigos.
C Identi car 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 nalidade de textos informativos com linguagem cientí ca.
C Reconhecer a ideia defendida em artigos de opinião.
C Reconhecer o trecho retomado por pronome demonstrativo em textos de orientação.
C Inferir informação em crônicas.
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Leia o texto abaixo.
Serra da Capivara
Uma geografia incrível no Piauí

5

10

15

O maior conjunto de pinturas rupestres já concentrados no mundo está espalhado pelos
129 140 hectares do Parque Nacional da Serra da Capivara. Ele possui uma área de quase
1 300 Km e está localizado no interior do estado do Piauí, a 530 Km da capital, Teresina. Por
sua riqueza, em 1991 foi considerado patrimônio cultural da humanidade pela UNESCO.
Dos mais de oitocentos sítios arqueológicos, aproximadamente 120 estão abertos à
visitação. A arqueóloga Niède Guidon, que dirige o parque, sustenta ter encontrado indícios
do povoamento humano remetendo há até 100 mil anos. Esse é o cenário de uma pesquisa
em plena caatinga, que conta um pouco da origem do homem.
Nele está um dos lugares mais maravilhosos do Brasil. Além da grande importância
ecológica, há também a arqueológica, revelando um país remoto e pouco conhecido. Os
vestígios da presença do homem pré-histórico foram o principal motivo para a criação do
Parque Nacional da Serra da Capivara.
Dentro do parque existem várias opções de passeios, que guardam muitas surpresas.
Entre elas está o Boqueirão da Pedra Furada, onde são encontrados 1 200 conjuntos de
pinturas rupestres, retratando o cotidiano remoto do homem, como cenas de caçadas, rituais
ou algum tipo de dança e até representação de animais extintos, como o veado-galheiro, e da
capivara. Essa última está representada com seu filhote em uma pintura que virou o símbolo
da região. [...]
Geografia. Jun. 2010 – n. 31 – Ed. Escala Educacional. p 32/33. Fragmento. (P090265ES_SUP)

(P090271ES) O

trecho desse texto que expressa uma opinião é:

A) “... maior conjunto de pinturas rupestres já concentrados no mundo...”. (ℓ. 1)
B) “A arqueóloga Niède Guidon, que dirige o parque, sustenta...”. (ℓ. 6)
C) “Os vestígios da presença do homem pré-histórico foram...”. (ℓ. 10-11)
D) “... várias opções de passeios, que guardam muitas surpresas.”. (ℓ. 13)

Nesse item, a habilidade avaliada é a de distinguir
um fato de uma opinião relativa a esse fato. Essa ta
refa consiste em identi car o trecho do texto que
apresenta marcas de subjetividade do autor, transpa
recendo sua opinião acerca de um assunto.
A partir da reportagem apresentada pelo suporte,
foi solicitado aos estudantes que identi cassem, en
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tre as alternativas apresentadas, aquela que contém
uma marca opinativa presente no texto. Dessa ma
neira, a alternativa D – o gabarito – traz a expressão
“que guardam muitas surpresas”, uma caracterização
particular e subjetiva sobre o parque e seus passeios.

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 Identi car variantes linguísticas em letras de música e marcas da linguagem informal em trecho de
reportagens, contos e crônicas.

C Reconhecer a nalidade, o gênero e a relação de sentido estabelecida por conjunções em lendas,
crônicas, poemas e reportagens.

C Inferir o sentido de palavra em reportagens.
Leia o texto abaixo.
Borboletas enfrentam problema na cidade

5

10

15

As cidades são lugares cinzentos, barulhentos e poluídos. Mas elas também têm seus
encantos. Um dos mais coloridos animais, as borboletas, alegram os ares das cidades,
voando e fazendo malabarismos.
Apesar de viverem melhor em ambientes naturais, como florestas e campos, as borboletas
também são encontradas nas cidades.
Costuma-se dizer que “onde há plantas, há borboletas”, porque, na maioria das vezes,
as herbívoras aparecem em todos os lugares onde existe alimento.
Por isso, é importante que as praças, as ruas e os jardins das cidades tenham flores e
árvores que, além de alegrar o homem, dão casa e comida para os animais, permitindo que
convivam com a sociedade urbana.
Apesar disso, as borboletas brasileiras enfrentam um problema nas cidades: a maior
parte das plantas presentes nas ruas, usadas para arborização, é “estrangeira”, ou seja,
foi trazida de outras regiões. E, em geral, essas plantas “estrangeiras” não fazem parte do
cardápio natural das nossas borboletas.
Desse modo, os melhores lugares para encontrarmos borboletas nas cidades são
terrenos baldios, encostas de morros, quintais e parques com vegetação nativa brasileira.
Ciência Hoje para Crianças, n. 42. (P090624EX_SUP)

(P090625EX) No

trecho “Apesar de viverem melhor em ambientes naturais, como florestas e campos,...” (ℓ. 4),
a conjunção em destaque transmite ideia de
A) concessão.
B) conclusão.
C) condição.
D) causa.

Esse item avalia a tarefa de os estudantes esta
belecerem relações lógico discursivas presentes no
texto. O suporte utilizado é uma reportagem sobre
os problemas enfrentados pelas borboletas que es
tão presentes no ambiente urbano. O comando do
item requer que os estudantes estabeleçam a relação
semântica marcada pela locução conjuntiva “Apesar
de”, característica de uma relação de concessão.

Os estudantes deveriam atentar para a leitura,
mais especi camente, do segundo parágrafo do tex
to, em que há uma relação de concessão bastante
marcada, uma vez que as borboletas preferem viver
em ambientes naturais, mas, mesmo assim, são en
contradas nas cidades. Aqueles estudantes que es
colheram a alternativa A – o gabarito – demonstram
ter compreendido a relação estabelecida por esse
conectivo.
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NÍVEL 10 /// ACIMA DE 375 PONTOS

C Localizar ideia principal em manuais, reportagens, artigos e teses.
C Identi car os elementos da narrativa em contos e crônicas.
C Diferenciar fatos de opiniões 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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Leia o texto abaixo.
Cartas do meu avô
A tarde cai, por demais
Erma, úmida e silente...
A chuva, em gotas glaciais,
Chora monotonamente.
5

10

E enquanto anoitece, vou
Lendo sossegado e só,
As cartas que meu avô
Escrevia a minha avó.
Enternecido sorrio
Do fervor desses carinhos:
É que os conheci velhinhos,
Quando o fogo era já frio. [...]

BANDEIRA, Manuel. Seleta em Prosa e Verso. Rio de Janeiro: Editora José Olympio, 1971, p. 107-108. *Adaptado: Reforma Ortográfica.
Fragmento. (P090009E4_SUP)

Nos versos “A chuva, em gotas glaciais,/ Chora monotonamente.” (v. 3-4), a expressão em
destaque sugere
(P090009E4)

A) arrependimento.
B) continuidade.
C) mistério.
D) solidão.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes reco
nhecerem o efeito de sentido decorrente da escolha de
uma determinada palavra ou expressão. Essa tarefa con
siste em identi car efeitos atribuídos pelo autor a uma
expressão, efeitos estes muito propícios em textos lite
rários, como é o caso desse suporte, que apresenta um
poema de Manuel Bandeira.
Para desenvolver esse item, era necessário que os
estudantes inferissem o tom de saudade expresso pelo
texto para, então, compreender que o fato de a chuva
“chorar” remete a essa melancolia e que, “monotona
mente”, indica que a chuva era persistente, contínua. Os
estudantes que conseguiram compreender esses efeitos
de sentido assinalaram a letra B – continuidade.
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3ª Série do Ensino Médio

Abaixo do Básico
ATÉ 225 PONTOS
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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 grá cos, em instru
ções de jogos 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 nalidade de cartazes.
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Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=137&pagina=dspDetalheCampanha&co_seq_campanha=3284>.
Acesso em: 15 out. 2013. (P120125F5_SUP)

(P120128F5)

O objetivo desse texto é

A) criticar atitudes.
B) descrever um procedimento.
C) explicar fatos científicos.
D) noticiar acontecimentos.
E) promover uma campanha.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes reco
nhecerem o objetivo comunicativo de um cartaz. Nesse
caso, o texto que serve de suporte ao item é um cartaz
que trata da doação de leite materno.
Para chegar ao gabarito, os estudantes deveriam per
ceber as seguintes informações: as escolhas lexicais,
como o uso dos verbos “doar”, “somar” e “dividir” no in
nitivo indicando ações e o uso do verbo “informe se” no
modo imperativo; o formato e a disposição dos elemen
tos grá cos do texto no cartaz; e o conteúdo das infor
mações por ele apresentadas, para, então, concluir que
se trata da divulgação de uma campanha. Nesse sentido,
a escolha pela alternativa E, o gabarito, sugere que esses
estudantes procederam corretamente à leitura do texto,
identi cando sua intencionalidade comunicativa.
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NÍVEL 2 /// DE 200 A 225 PONTOS

C Reconhecer a causa de ação de personagem em fragmentos de um romance.
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 Identi car o assunto principal em reportagens.
C Reconhecer expressões características da linguagem cientí ca, jornalística etc. e a relação entre
expressão e seu referente em reportagens e artigos de opinião.

C Inferir o efeito de sentido de expressão e opinião em crônicas e reportagens.
C Inferir o efeito do uso de notação na fala de personagem em tirinhas.
C Inferir o trecho que provoca efeito de humor em piada e o fato que gera humor em uma história em
quadrinhos.

C Identi car o público alvo de um cartaz.
C Inferir a crítica apresentada em cartuns.
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Leia o texto abaixo.

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/area.cfm?id_area=137&pagina=dspDetalheCampanha&co_seq_campanha=3284>.
Acesso em: 15 out. 2013. (P120125F5_SUP)

(P120125F5)

Esse texto é direcionado

A) aos médicos.
B) aos pais de família.
C) aos professores.
D) às crianças pequenas.
E) às mães de bebês.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes identi
carem as marcas linguísticas que evidenciam o interlo
cutor de um texto a partir de um cartaz publicitário que
incentiva a doação de leite materno.
Para a identi cação da campanha apresentada pelo
cartaz, os respondentes deveriam atentar para a imagem
e para o texto verbal. A partir dessa articulação, era ne
cessário inferir o público que poderia participar dessa
doação, que, neste caso, são as mães que amamentam.
Dessa forma, os estudantes que marcaram a alternativa
E, o gabarito, desenvolveram a habilidade em questão.
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DE 225 A 275 PONTOS
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NÍVEL 3 /// DE 225 A 250 PONTOS

C Localizar informações explícitas em fragmentos de romances, crônicas, textos didáticos e artigos.
C Identi car tema e assunto em poemas e charges, relacionando elementos verbais e não verbais.
C Identi car elementos da narrativa em histórias em quadrinhos.
C Reconhecer a nalidade de recurso grá co em artigos.
C Reconhecer o sentido estabelecido pelo uso de expressões, de pontuação e de conjunções em poe
mas, charges, fragmentos de romance, em anedotas e em 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 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 em tirinhas.
C Reconhecer o objetivo comunicativo de reportagens.
C Reconhecer aspecto comum na comparação de letras de música e poemas e entre textos jornalís
ticos e charges.

C Identi car a tese defendida pelo autor em artigos.
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Leia os textos abaixo.
Texto 1
Areia é mais suja do que a água no litoral de São Paulo

5

10

A qualidade do mar das praias do litoral de São Paulo vem melhorando, aponta estudo
da Cetesb (Agência Ambiental do Estado). Mas não adianta fugir da água e ficar na areia
para tentar se ver livre de micro-organismos que provocam doenças.
Levantamento realizado no ano passado em oito praias do litoral norte e da Baixada
Santista inclui testes também na areia, que foi “reprovada” em todos. [...]
A contaminação da areia tem origem na própria água do mar, nos rios e córregos que
desembocam na orla, no lixo e na chuva que lava as ruas e chega às praias.
A Cetesb escolheu para o estudo praias muito frequentadas, como Pitangueiras
(Guarujá), muito sujas, como Gonzaguinha (São Vicente), e também mais distantes da
cidade e limpas, caso do Sino, em Ilhabela e do Tenório, em Ubatuba.
Embora não exista um padrão máximo de coliformes na areia, em todos os testes a água
tinha menores concentrações de microrganismos nocivos.
Segundo Claudia Lamparelli, do setor de águas litorâneas da Cetesb, a areia seca fica mais
suja do que a úmida porque, onde o mar avança sobre a praia, existe uma lavagem natural.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/776005-areia-e-mais-suja-do-que-a-agua-no-litoral-de-sao-paulo.shtml>.
Acesso em: 26 out. 2012. *Adaptado: Reforma Ortográfica. Fragmento.

Texto 2

Disponível em: <http://enquantoeuisso.blogspot.com.br/2010/07/o-rio-de-janeiro-lindo-praia-suja.html>. Acesso em: 1 ago. 2012.
(P100105E4_SUP)
(P100105E4) Qual

é a informação comum a esses textos?

A) A origem da contaminação das areias da praia.
B) A poluição encontrada nas areias das praias.
C) A qualidade da água do mar no litoral de São Paulo.
D) Os benefícios da prática de esportes aquáticos.
E) Os riscos de praticar o surfe em mar agitado.

Esse item avalia a habilidade de os estudantes re
conhecerem diferentes formas de tratar um tema na
comparação entre dois textos. Como suporte foram
utilizados uma reportagem e uma charge, que apre
sentam informações acerca da poluição nas areias
das praias.
Assim, era necessário que os estudantes obser
vassem, no Texto 1, o título, que apresenta a temá
tica que será discutida pelo texto e as informações
apresentadas em toda a extensão textual.

Já no Texto 2, era importante que os estudantes
compreendessem a crítica estabelecida, uma vez
que há a imagem de uma onda em forma de areia
mais escura, mostrando a poluição e provocando
uma re exão no leitor sobre a importância de não
poluir a praia. A associação entre esses dois textos
incide justamente sobre a alternativa B “a poluição
encontrada nas areias das praias”. Dessa forma, os
estudantes que marcaram essa alternativa, provavel
mente, desenvolveram a habilidade avaliada.
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NÍVEL 4 /// DE 250 A 275 PONTOS

C Localizar informações explícitas em crônicas, fábulas e em reportagens.
C Identi car os elementos da narrativa em letras de música, fábulas e contos e o narrador em primeira
pessoa em fragmentos de romance.

C Reconhecer a nalidade de abaixo assinados e verbetes.
C Reconhecer relação entre pronomes e seus referentes e relações de causa e consequência em frag
mentos de romance, 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 história em quadrinhos, poemas e fragmentos de ro
mance.

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 romance, 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 cientí ca, pro ssional 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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Leia o texto abaixo.
Civilização play center

5

10

De acordo com o princípio da difusão dos sistemas técnicos, dos aparelhos e dos
computadores e de acordo também com o princípio da realidade virtual e das possibilidades de
o homem ter hoje mais acesso a ela, todas as experiências de emoção podem ser submetidas
a sistemas de programação. Não me ocorre nenhuma outra analogia para descrever esta
realidade que não seja a do parque de diversões. Nossa sociedade atual transformou-se
num grande complexo de play centers, e isso não só pelo princípio de que tudo pode ser
comprado, mas também pelo fato de que as emoções se tornam hoje administráveis.
Assim, tanto na sociedade em geral quanto no play center, tem-se emoções marcadas
por tensão, medo, violência, angústia, aﬂição, mas ao mesmo tempo, seguras, rapidamente
esquecíveis, sem reﬂexos traumáticos, sem desdobramentos psíquicos, que podem ser
previamente adquiridas e sentidas no momento desejado.
FILHO, Ciro Marcondes. Sociedade tecnológica. São Paulo: Scipione, 1994, p. 92-93. (P120817ES_SUP)

No trecho “... e das possibilidades de o homem ter hoje mais acesso a ela,...” (ℓ. 2-3) o termo
em destaque retoma
(P120818ES)

A) difusão.
B) realidade virtual.
C) emoção.
D) outra analogia.
E) sociedade atual.

A habilidade avaliada nesse item é estabelecer rela
ções entre partes de um texto, identi cando substituições
que contribuem para a sua continuidade. Nesse item, foi
solicitado aos estudantes que identi cassem a expressão
a qual se refere o pronome pessoal “ela”.
O texto utilizado como suporte apresenta caracterís
ticas de um artigo de opinião que traz como temática a
relação entre as emoções e a virtualidade. O texto, ape
sar de curto, é constituído de uma linguagem técnica e
elaborada, exigindo, assim, mais atenção do leitor para
proceder à leitura.
Em relação à retomada pronominal, o estudante de
veria atentar se ao primeiro parágrafo e perceber a rela
ção sintática de concordância entre o pronome e o ter
mo substituído. Nesse sentido, a expressão mais próxima
do pronome “ela” é “realidade virtual”, elemento textual
de gênero feminino e número singular, apresentado pela
alternativa B, o gabarito.
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NÍVEL 5 /// DE 275 A 300 PONTOS

C Localizar informações explícitas em artigos de opinião e crônicas.
C Identi car nalidade e elementos da narrativa em fábulas e contos.
C Identi car a nalidade de relatórios cientí cos e reportagens.
C Determinar informação comum entre um artigo de opinião e uma tirinha.
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, a 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 romance.

C Inferir tema, tese e ideia principal em contos, letras de música, editoriais, reportagens, crônicas, arti
gos, em resenhas e em entrevistas.

C Reconhecer o tema de uma crônica e assunto em reportagens.
C Inferir o efeito de sentido de linguagem verbal e não verbal em charges e história em quadrinhos.
C Inferir informações em fragmentos de romances 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.

C Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos em contos, artigos,
crônicas e em 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 o texto abaixo.
O mágico de araque e a nuvem de traque

5

10

15

Estudar com o irmão na mesma escola tem vantagens e desvantagens... [...]
Foi numa manhã fria e ensolarada de outono em que tudo aconteceu. Naquela sexta, na
hora do intervalo, havia um clima estranho no ar: a movimentação no pátio da escola era
grande e um menino-sanduíche zanzava de um lado a outro, carregando um cartaz que
anunciava O Grande Houguini: o maior ilusionista de todos os tempos.
Houguini? Aquilo me cheirava mal, muito mal... Dez e cinco: uma multidão começou
a se aglomerar na quadra. Por causa da importância do evento, as partidas de futebol
foram suspensas e uma pequena confusão teve início na disputa pelos melhores lugares.
Para os professores, foram reservados até camarotes. Os bedéis formavam um cordão de
isolamento entre o público e o han-han – mágico.
Temendo o pior, achei melhor me esconder atrás de uma árvore. Dito e feito: o Hugo
apareceu vestido com uma capa preta, gravata-borboleta e cartola. Ninguém aplaudiu a
entrada do mágico; a plateia estava bestificada. De repente, surpreendi olhares vindos em
direção à pata-de-vaca, já quase sem folhas. Os que não aprenderam que era feio apontar
para os outros, levantavam o indicador, sem piedade para mim.
Silêncio total. O pobre menino ainda vestia a propaganda e comia um sanduíche
gordurento pra chuchu. O menino-sanduíche havia sido sorteado entre os alunos da 2ª série e
a Ingrid, a menina mais bonita da escola, fora convencida pelo melhor amigo do meu irmão
a participar como ajudante do mágico. [...]
CAMARGO. Maria Amália. Carta fundamental. Abr. 2011. *Adaptado: Reforma Ortográfica. Fragmento. (P100127E4_SUP)

(P100129E4) Nesse

texto, a história é narrada sob o ponto de vista

A) do irmão de Hugo.
B) de Ingrid.
C) do melhor amigo de Hugo.
D) de Hugo.
E) do menino-sanduíche.

A habilidade aferida nesse item é a de identi car os
elementos que constroem a narrativa. Para essa tarefa,
o texto utilizado como suporte foi o fragmento de um
conto, com linguagem e temática bastante acessíveis ao
público avaliado.
Esse item requeria que os estudantes, a partir do tex
to base, reconhecessem quem era o narrador da história.
As pistas mais signi cativas para essa identi cação eram
os trechos “Estudar com o irmão na mesma escola tem
vantagens...” e “... fora convencida pelo melhor amigo do
meu irmão...”; dessa forma, é possível perceber que essa
narrativa é contada pelo irmão do mágico que se apre
senta na escola, informação contida na alternativa A, o
gabarito.
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NÍVEL 6 /// DE 300 A 325 PONTOS

C Localizar informações explícitas em infográ cos, reportagens, crônicas e artigos.
C Localizar a informação principal em reportagens.
C Identi car ideia principal e nalidade em notícias, reportagens e resenhas.
C Identi car a nalidade e a informação principal em notícias.
C Reconhecer características da linguagem cientí ca, jornalística etc. em reportagens, marcas da ora
lidade em entrevistas e marcas 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 Identi car 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 em 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 grá cos em poemas.
C Inferir o efeito de sentido da linguagem verbal e não verbal e o efeito de humor em tirinhas.
C Inferir informação a respeito de personagem em tirinhas.
C Reconhecer a relação entre os pronomes e seus referentes em contos.
C Reconhecer elementos da narrativa em contos.
C Reconhecer o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos morfossintáticos e pelo uso de re
curso estilístico da antítese em poemas.

C Reconhecer ideia comum e opiniões divergentes sobre o mesmo tema na comparação entre dife
rentes 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 em crônicas.
C Diferenciar tese de argumentos em artigos, entrevistas e crônicas e reconhecer um argumento utili
zado para defender uma ideia em entrevista.
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Leia o texto abaixo.
Civilização play center

5

10

De acordo com o princípio da difusão dos sistemas técnicos, dos aparelhos e dos
computadores e de acordo também com o princípio da realidade virtual e das possibilidades de
o homem ter hoje mais acesso a ela, todas as experiências de emoção podem ser submetidas
a sistemas de programação. Não me ocorre nenhuma outra analogia para descrever esta
realidade que não seja a do parque de diversões. Nossa sociedade atual transformou-se
num grande complexo de play centers, e isso não só pelo princípio de que tudo pode ser
comprado, mas também pelo fato de que as emoções se tornam hoje administráveis.
Assim, tanto na sociedade em geral quanto no play center, tem-se emoções marcadas
por tensão, medo, violência, angústia, aﬂição, mas ao mesmo tempo, seguras, rapidamente
esquecíveis, sem reﬂexos traumáticos, sem desdobramentos psíquicos, que podem ser
previamente adquiridas e sentidas no momento desejado.
FILHO, Ciro Marcondes. Sociedade tecnológica. São Paulo: Scipione, 1994, p. 92-93. (P120817ES_SUP)

(P120819ES)

De acordo com esse texto, a difusão da tecnologia permite

A) acessar a realidade virtual.
B) adquirir produtos.
C) comprar sistemas de programação.
D) submeter as emoções à programação.
E) descrever a realidade.

Esse item avalia a habilidade de localizar uma infor
mação explícita em um texto. Essa habilidade, apesar de
elementar, não é sempre fácil. Seu grau de complexidade
varia de acordo com o texto utilizado, sua extensão, seu
gênero, seu vocabulário e sua temática.
Apesar de ser um texto curto e a informação solicitada
estar no início do texto, a localização dessa informação
mostrou se mais complexa, uma vez que ela encontra
se distribuída ao longo do parágrafo, cabendo aos es
tudantes a tarefa de unir essas informações e adequá las
à solicitação do comando. Portanto, a informação a ser
completada é a de que a difusão da tecnologia permite
submeter as emoções à programação, ideia defendida
pelo autor, apresentada pela alternativa D, o gabarito.
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NÍVEL 7 /// DE 325 A 350 PONTOS

C Localizar informação explícita em resenhas.
C Identi car ideia principal e elementos da narrativa em reportagens e crônicas.
C Identi car a informação principal em reportagens.
C Identi car 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 va
riantes linguísticas e de guras de linguagem em poemas, contos, fragmentos de romances e artigos.

C Reconhecer variantes linguísticas e o efeito de sentido de recursos grá cos em crônicas, artigos e
letras de música.

C Inferir o efeito do uso das aspas em crônicas.
C Reconhecer a relação de causa e consequência em contos.
C Reconhecer a relação de causa e consequência e relações de sentido marcadas por conjunções em
reportagens, artigos, ensaios, crônicas, contos, cordéis e em 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 guras de linguagem e de recursos grá cos
em poemas e fragmentos de romances.

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 tiri
nhas.

C Identi car elementos da narrativa e a relação entre argumento e ideia central em crônicas.
C Reconhecer o gênero reportagem e a nalidade 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 e o trecho retomado por pro
nome demonstrativo em crônicas.
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Disponível em: <http://mulher30.com.br/tirinhas/>. Acesso em: 19 set. 2014. (P120185F5_SUP)

(P120186F5)

Nesse texto, a palavra “indispensável” foi utilizada para

A) destacar o conteúdo da bagagem.
B) enfatizar o aspecto irônico da palavra.
C) expressar o desejo de levar pouca coisa.
D) indicar a revolta em relação à pergunta.
E) mostrar a quantidade de malas.

Nesse item foi avaliada a habilidade de reconhecer o
efeito de sentido decorrente da escolha de determinada
palavra ou expressão.
Essa tarefa conta, nesse caso, com o apoio de uma
imagem para ajudar a construir o sentido irônico preten
dido pelo autor. Em uma tira, intitulada “Pequena viagem
de m de semana”, a personagem arruma várias baga
gens e reforça que está levando apenas o indispensável.
Essa junção entre o título “pequena viagem” e a imagem
da quantidade de malas prontas transmite à palavra “in
dispensável” o tom jocoso, de ironia, que o autor quis
representar e que está apresentado na alternativa B – o
gabarito.
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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 Identi car 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 poe
mas.

C Reconhecer opiniões distintas sobre o mesmo tema, na comparação entre diferentes textos.
C Reconhecer a nalidade e a relação de sentido estabelecida por conjunções em lendas e crônicas.
C Reconhecer nalidade 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 marca
da 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 e fragmentos
de romances.

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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Leia o texto abaixo.
Civilização play center

5

10

De acordo com o princípio da difusão dos sistemas técnicos, dos aparelhos e dos
computadores e de acordo também com o princípio da realidade virtual e das possibilidades de
o homem ter hoje mais acesso a ela, todas as experiências de emoção podem ser submetidas
a sistemas de programação. Não me ocorre nenhuma outra analogia para descrever esta
realidade que não seja a do parque de diversões. Nossa sociedade atual transformou-se
num grande complexo de play centers, e isso não só pelo princípio de que tudo pode ser
comprado, mas também pelo fato de que as emoções se tornam hoje administráveis.
Assim, tanto na sociedade em geral quanto no play center, tem-se emoções marcadas
por tensão, medo, violência, angústia, aﬂição, mas ao mesmo tempo, seguras, rapidamente
esquecíveis, sem reﬂexos traumáticos, sem desdobramentos psíquicos, que podem ser
previamente adquiridas e sentidas no momento desejado.
FILHO, Ciro Marcondes. Sociedade tecnológica. São Paulo: Scipione, 1994, p. 92-93. (P120817ES_SUP)

(P120820ES) A

tese defendida nesse texto é

A) a difusão dos sistemas técnicos programa as emoções.
B) a sociedade contemporânea se compara a um parque de diversões.
C) a sociedade de hoje tem mais acesso à internet e às redes sociais.
D) as emoções obtidas em um parque de diversões são tensas.
E) as emoções podem ser adquiridas e controladas sem traumas.

A habilidade avaliada nesse item é a de reconhecer a
tese defendida em um texto. Essa habilidade demanda a
identi cação, em um texto argumentativo, da ideia de
fendida ou do ponto de vista adotado pelo autor.
Nesse caso, a tese surge antecipadamente no título
do texto. Assim, o estudante deveria retornar ao texto e
atentar para os trechos “Não me ocorre nenhuma outra
analogia para descrever a realidade que não seja a do par
que de diversões” e “Nossa sociedade atual transformou
se num grande complexo de play centers...” para com
preender a ideia defendida pelo autor de que a sociedade
se compara a um parque de diversões, como expresso
na alternativa B – o gabarito.

Revista do Professor - Língua Portuguesa

10 1

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 Identi car 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 Identi car elementos da narrativa em crônicas, contos e fragmentos de romance.
C Identi car 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 grá cos 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 nalidade de reportagens, resenhas e artigos.
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Leia o texto abaixo.
MIB³ – Homens de Preto 3

5

10

15

20

25

Eis uma aposta arriscada: reconvocar os Homens de Preto, quase uma década depois
da decepcionante continuação que afundou a franquia, para, com um dos orçamentos mais
inflados da história do cinema [...], recuperar o charme excêntrico e empolgante do original
de 97. Passaram-se 15 anos deste, e Will Smith e Tommy Lee Jones retornam como os
agentes J e K. Pensando friamente, é um prognóstico desanimador, mas MIB³ – Homens
de Preto 3 é um exemplar bem-sucedido da retomada da inventividade e da satisfatória
dinâmica dos protagonistas, as qualidades que conquistaram o público (e a mim) muitos
anos atrás. [...]
Apesar do longo hiato, a narrativa mantém intactos os melhores elementos do original,
como a postura carrancuda de K, insensivelmente divertida no discurso de morte de Zed,
e a boa química entre a dupla de agentes. Reproduzindo criativamente um salto no tempo,
embora os efeitos especiais deixem a desejar, o filme acerta no casting do interessante
Josh Brolin, que reproduz fielmente a entonação da voz texana de Tommy Lee Jones e os
maneirismos de sua atuação [...].
No entanto, é impossível ignorar os enormes e grosseiros furos narrativos causados
por um roteirista claramente incapaz de lidar com o conceito de viagem no tempo. Sem
entregar spoilers, apenas J estar na Agência e se recordar de K revela um paradoxo sem
solução, pois este supostamente morreu em 69 e não poderia tê-lo recrutado, e culpar
fratura temporal e achocolatado (!) é desculpa de roteirista preguiçoso. [...]
Entretanto, a direção de Barry Sonnenfeld é suficientemente ágil para que não pensemos
(muito) nos tropeços narrativos. Dosando o humor, ação e drama adequadamente [...], o
cineasta desenvolveu uma aventura descompromissada [...].
Embora improvável que a aposta dos produtores tenha resultados além do morno,
Homens de Preto 3 é bom o bastante para “neuralizar” o desastre do último episódio e
manter uma lembrança agradável de J, K e esta inusitada agência secreta.

SALLEM, Márcio. Disponível em: <http://www.cinemacomcritica.com.br/2012/05/mib-homens-de-preto-3.html>. Acesso em: 18 out. 2012.
Fragmento. (P100120E4_SUP)

(P100120E4)

Nesse texto, sobre a tese de que o filme Homens de Preto 3 é bem-sucedido, há um argumento

em:
A) “... com um dos orçamentos mais inflados da história do cinema...”. (ℓ. 2-3)
B) “... Will Smith e Tommy Lee Jones retornam...”. (ℓ. 4)
C) “... a narrativa mantém intactos os melhores elementos do original...”. (ℓ. 9)
D) “... embora os efeitos especiais deixem a desejar...”. (ℓ. 12)
E) “... é impossível ignorar os enormes e grosseiros furos narrativos...”. (ℓ. 15)

Esse item avalia a habilidade de os estudantes
identi carem os argumentos que sustentam a tese
de um texto. Nesse caso, foi usado como suporte
um artigo de opinião sobre o lme “MIB³ – Homens
de preto 3”, no qual o autor sustenta a tese de que o
lme foi bem sucedido, apesar de o seu antecessor
não ter apresentado um bom desempenho.
Para isso, era preciso analisar as alternativas apre
sentadas no item e perceber que a alternativa C, o

gabarito, expressa uma informação que vai ao en
contro da tese já explicitada no comando do item,
ou seja, o autor usa como argumento o fato de o
lme “MIB³ – Homens de preto 3” manter os elemen
tos da narrativa que deram certo no longa original. O
estudante que realizou esse percurso cognitivo de
monstra ter desenvolvido a habilidade avaliada.
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NÍVEL 10 /// ACIMA DE 400 PONTOS

C Reconhecer o efeito de sentido resultante do uso de recursos morfossintáticos e ortográ cos 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.
C Reconhecer o con ito gerador do enredo em fábulas.
C Reconhecer a nalidade de cartas de leitor.
C Reconhecer o gênero crônica.
C Reconhecer a relação de sentido estabelecida por conjunção adversativa em artigos.
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Leia o texto abaixo.
Incrível, espantoso, magnífico, assustador

5

10
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Na verdade, o sonho de consumo de todo escritor [...] em início de carreira era um
computador. Mas na época essas máquinas mágicas custavam as mãos, os olhos e a
alma. Sendo assim, a máquina elétrica já significa um grande progresso. Ela, a incrível,
espantosa, magnífica, assustadora Praxis 20 veio no meu aniversário. Ou no Natal. Não
lembro bem. [...]
Antigos hábitos custam a desaparecer. Eu continuava escrevendo nos cadernões e só
depois que a versão definitiva do texto estava pronta eu a digitava. O computador era apenas
para “passar a limpo”. Mas quem diz que existem versões definitivas neste mundo? Quem
escreve sabe disso. Mesmo depois de publicado um livro, o autor continuará revendo seu
texto, cortando aqui, aumentando ali, mudando obsessivamente cada detalhe. Foi assim
que os antigos contos datilografados também migraram para o “vasto” disco rígido do LC II.
Foi assim que os pobres cadernos foram abandonados e os novos textos começaram a ser
escritos diretamente no computador. [...]
Então veio a internet e o hiperespaço. E com eles o e-mail, os sítios de busca e os de
relacionamento, as revistas e os jornais e os dicionários e as enciclopédias on-line, as livrarias
e os sebos virtuais, os podcasts e os broadcasts, os jogos para infinitos jogadores. E a vasta
e tumultuada rede de blogues. Sim, a incrível, espantosa, magnífica, assustadora, blogsfera.
OLIVEIRA, Nelson de. Blablablogue. São Paulo: Terracota, 2009. Fragmento. (P100316C2_SUP)

(P100316C2) A

expressão “... cuﬆ avam as mãos, os olhos e a alma.” (ℓ. 2-3) tem o sentido de

A) alto preço.
B) conservadorismo.
C) grande importância.
D) teimosia.
E) temor.

A habilidade avaliada nesse item é inferir o sentido de uma
palavra ou expressão. Essa habilidade está associada aos sen
tidos que são construídos a partir do contexto em que os vo
cábulos estão inseridos, podendo estabelecer plurissigni ca
dos.
Para realizar a tarefa, o suporte apresenta uma crônica que
narra a evolução da escrita e da comunicação. Para executar
essa atividade, o estudante deveria proceder à leitura do texto
e atentar para o primeiro parágrafo, em que o narrador atribui
ao computador o status de “sonho de consumo” e, em segui
da, faz uso da gradação para comprovar a impossibilidade de
comprar a máquina, devido ao seu alto preço, “custavam as
mãos, os olhos e a alma”.
Assim, os estudantes que escolheram a alternativa A – o
gabarito – demonstraram compreender o sentido da expres
são em destaque e, portanto, desenvolveram essa habilidade.
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Sugestões para a prática pedagógica
Depois de conhecer e analisar os resultados
da sua escola e de suas turmas, é hora de pensar
em metas e estratégias que visem à melhoria dos
resultados alcançados, tendo como referência o
projeto político pedagógico da escola.
Esta seção apresenta algumas sugestões pe
dagógicas que podem contribuir para aprimorar a
qualidade do trabalho docente.
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Antes de iniciar um planejamento escolar, inde
pendente da fase em que estamos, devemos estar
sempre atentos a uma perspectiva formativa, cujo
foco é o processo e a aprendizagem dos estudan
tes. Além disso, temos que considerar a exibilida
de do projeto político pedagógico e a possibilida
de de mudanças no planejamento escolar sempre
que for necessário.

1

Coletar e conhecer os materiais de orientação para sala de aula.

2

Comparar descritores/ habilidades avaliadas nos testes do SAEGO 2016
com os conteúdos abordados e avaliados em sala de aula.

3

Elaborar o Plano de curso, com os conteúdos que devem ser trabalhados
durante o ano.

4

Comparar os resultados das avaliações internas com os resultados das
avaliações externas.

5

Relacionar os dados das avaliações com os conteúdos indicados no Plano
de curso.

SAEGO 2016

1

Coletar e conhecer os materiais de orientação para sala de aula.

Vamos reunir os materiais de orientação do trabalho escolar:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D1

D2

D3

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D4

D5

D6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Orient ações
curriculares

Livros e out ros
mat eriais didát icos

D7

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Mat riz(es) de
referência
da avaliação

É preciso conhecer, estudar e esmiuçar as orientações curriculares, que fundamentam o trabalho pe
dagógico na escola, bem como a s matriz es de referência, que fundamenta m a elaboração dos testes
da avaliação em larga escala. Os livros didáticos e outros materiais são importantes no apoio ao trabalho
em sala de aula.

2

Comparar descritores/ habilidades avaliadas nos testes do SAEGO 2016 com os conteúdos
abordados e avaliados em sala de aula.

Vamos partir de um exemplo hipotético. Mas você deve seguir o que está previsto nas orientações
curriculares de seu estado:
ORIENTAÇÕES CURRICULARES
1. Advérbios e expressões adverbiais /
conectores:
M Reconhecer os recursos linguísticos que
contribuem para a progressão temática e
as relações de sentido em um texto.
2. Coesão textual:
M Analisar recursos de coesão referencial
e lexical na construção de um texto:
sinônimos, repetições etc.

MATRIZ DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO
Reconhecer relações
presentes no texto.

lógico-discursivas

Identi car a tese de um texto.
Estabelecer relação entre a tese e os
argumentos que a sustentam.
...

3. Argumentação:
M Reconhecer
os
conectores
que
contribuem para a construção do texto
argumentativo.
M Reconhecer
estratégias
de
posicionamento do autor de um texto.
...
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Elaborar o Plano de curso, com os conteúdos que devem ser trabalhados durante o ano. Essa
organização deve seguir o planejamento (p. ex.: bimestral, trimestral...)

3

Antes de partir para o planejamento de cada aula, você deve organizar os conteúdos que serão abor
dados em sala de aula, durante todo o ano letivo. Para isso, vamos seguir o exemplo e destacar conteú
dos considerados importantes para o desenvolvimento das habilidades destacadas:

PLANODECURSO
1º B

es

:

1. A
c

ect

io
e:

•

2º B
e sõe a

•

An
ef

/

1. Ar
•

R ec h e
q
c n
má i c

1 . C esã

i i

o
a
xt .

e

r so
p r
l açõe

n

í s i co
r o e sã
n id

•

x u
is
n i

e
xt :

es

r so
c esã
i c n c n s u çã
nô mo ,
e i çõe

•

:
n ta çã

R ec
c n
xt

he
r

R ec h e
po i i n
xt .

o
c ect e
q
p r
c n s u çã d
n ta v .

nt

es r a é i a
d
ut

...

et .

4

Comparar os resultados das avaliações internas (dados como frequência às aulas, nota de
provas, parecer, relatório e trabalho individual e em grupo) com os resultados das avaliações
externas (dados como participação, pro ciência, padrão de desempenho, percentual de acerto
por habilidade).

C Como os estudantes da s sua s turma s vêm desenvolvendo os conteúdos previstos em sala de
aula?

C Você sente necessidade de modi car as estratégias de ação e planos de aula para um melhor
desenvolvimento dos estudantes em relação a esses conteúdos?

C Para isso, recorra aos resultados das avaliações.
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AVALIAÇÃOINTERNA
F eq ên i , r va , es e , b
P
et p
m
L n u
NԦ / A v

i a çã / P

e

1 : 8 ,5

•

Es u d n

2 : 6 ,0

•

...

•

g r

d

n

s

Es u d n

•

EF T

m

A5

o es u d n e :

m :

O
es u d n e ,
i n £c
e
£ l da
l oc
q
us nt
.

u
z

m i i ,
xt , ma ê
o
r
n to

...

R l a tó i

ESCOLA

es – 9 º

•

R l a tó i

DADOS DA
AVALIAÇÃO
INTERNA

p ԯu

va çã

p

es u d n

:

•

Es u d n
1:
£ lda
r
n ta çã / i n £ caçã
et m a d a c
r n
e
í qu o .

•

Es u d n

c

2 : ...

DADOS DA
AVALIAÇÃO
EXTERNA

QUAIS RESULTADOS?
QUAIS AVALIAÇÕES?

SAEGO

AVALIAÇÃO EXTERNA
RESULTADOS DA ESCOLA NO SAEGO 2016
Retome a coleta e a análise que você fez sobre os resultados da sua
escola e de cada turma na seção Resultados alcançados em 2016.
Consulte também os resultados dos seus estudantes no portal da
avaliação.
A seguir, faça o que se propõe na Etapa 5.
5

Trata- se de um exemplo hipot ético. Você deve ut ilizar os dados da(s) sua(s) turma(s) para realizar essa at ividade.
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5

Relacionar os dados das avaliações com os conteúdos indicados no Plano de curso.

/// PARTE A C Resultados da Escola
Observe as competências e as habilidades desenvolvidas e em desenvolvimento pelos estudantes,
com base na pro ciência média da escola, percentual de acerto das habilidades da escola e diagnóstico
interno escola e turmas .

UM OLHAR PARA OS
DIFERENTES DADOS

DIAGNÓSTICO DA
ESCOLA

Parecer da Escola
. Escola e Turmas .

Relacione as informações coletadas
nas duas avaliações:

Com base nos resultados das
avaliações
internas,
identi que,
junto com seus pares, as principais
di culdades
apresentadas
pelos
estudantes em relação aos conteúdos
desenvolvidos durante o ano letivo.
Para isso, utilize as notas e relatórios.

M São resultados similares?
M As di culdades apresentadas em
sala de aula são as mesmas que
aquelas apresentadas na avaliação
do SAEGO 2016?
M Junto com os seus colegas,
levante hipóteses para o que
vocês identi caram.

De acordo com a pro cência média
da escola e o percentual de acerto
por descritor/ habilidade das turmas,
identi que em quais habilidades os
estudantes demonstraram maiores
di culdades.
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Retome o Plano de curso e relacione
conteúdos e habilidades que não foram
desenvolvidos de modo apropriado:
- Conteúdo 1
Habilidade A - resultados
Habilidade B - resultados
...
- Conteúdo 2
...

PROJ ETO POLÍTICOPEDAGÓGICO

Plano de ação da Escola
Os conteúdos podem ser relacionados
às habilidades não desenvolvidas?
SIM!
Então vamos pensar em planos de
ação para o desenvolvimento conjunto
desses conteúdos, competências e
habilidades.
NÃO!
Os planos de ação devem ser elaborados
para cada conteúdo. Vamos
car
atentos para não desenvolver planos
de ação para uma única habilidade, mas
para um conjunto delas, relacionadas
a um determinado conteúdo proposto
nas orientações curriculares.
Lembre-se de que todo o planejamento
da escola é coletivo e tem como
referência o projeto político-pedagógico!
É importante compreender a relação
entre as orientações curriculares e as
habilidades avaliadas pelo SAEGO. As
hipóteses levantadas no diagnóstico
poderão ajudá-lo nessa tarefa.

Esses dados já estão
prontos. Basta você
consultar as atividades
propostas, nos roteiros de leitura
e interpretação dos resultados
alcançados.

/// PARTE B C Resultados dos estudantes
Observe as habilidades e as competências desenvolvidas e em desenvolvimento pelos estudantes da
escola, com base na distribuição desses estudantes por padrão de desempenho, no percentual de acerto
dos itens de cada estudante e no diagnóstico interno dos estudantes.

DIAGNÓSTICO DOS
ESTUDANTES

PLANO DE AÇÃO DO
PROFESSOR

EXEMPLO

O próximo passo será elaborar um
plano de ação de acordo com o
desempenho dos estudantes. Para
isso, utilize o diagnóstico já realizado
por você nas Atividades 1 e 2 dos
resultados das turmas.

De acordo com o padrão de
desempenho em que se encontram, os
estudantes apresentam di culdades
que
requerem
intervenções
de
Recuperação,
Reforço
ou
Aprofundamento.

Agora é possível elaborar um
planejamento pedagógico com base
no Plano de Ação da Escola e no
PPP, observando as competências e
habilidades ainda não desenvolvidas
pelos estudantes.

Ao pensar na sua sala de aula, você
deve propor um plano de ação que
contemple intervenções orientadas
para estudantes com diferentes níveis
de desenvolvimento de habilidades e
competências.

Apresentaremos, a seguir, alguns
exemplos de habilidades, relacionadas
às
respectivas
competências,
acompanhadas
por
atividades
pedagógicas e itens de avaliações
em larga escala que abordam essas
habilidades. É importante ressaltar
que o trabalho com os conteúdos
curriculares pode ser reformulado
durante o ano letivo, com vistas
ao desenvolvimento pleno das
habilidades esperadas para cada
etapa de escolaridade.
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EXEMPLO 1
Compet ência:

C Estabelecer relações lógico discursivas.

Habilidade(s) não desenvolvida(s):

C Estabelecer relações entre partes de um texto, identi cando repetições ou substituições
que contribuem para a continuidade desse texto.

C Estabelecer relações lógico discursivas marcadas por conjunções, advérbios etc.

Para auxiliar os estudantes a desenvolverem a
primeira habilidade indicada, é preciso reforçar o
trabalho com textos que apresentem elementos
de retomada, como sinônimos, pronomes retos,
oblíquos, demonstrativos etc.
De maneira análoga, é necessário oportuni
zar aos estudantes a percepção das circunstân
cias presentes em um texto, como causa, con
sequência, tempo, lugar, dentre várias, por meio
da compreensão do valor de expressões conjun
tivas, adverbiais etc.
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I. ATIVIDADE EM SALA DE AULA

ASSEMBLEIA NA CARPINTARIA
Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião das ferra
mentas para acertar suas diferenças.
O martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe noti caram que teria que renunciar.
A causa? Fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo
aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas
voltas para conseguir algo. Diante do ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez, pediu a ex
pulsão da lixa. Dizia que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em
atritos. A lixa acatou, com a condição de que se expulsasse o metro, que sempre media os outros
segundo a sua medida, como se fora o único perfeito.
Nesse momento entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou o seu trabalho. Utilizou o
martelo, a lixa, o metro e o parafuso. Finalmente, a rústica madeira se converteu num no móvel.
Quando a carpintaria cou novamente só, a assembleia reativou a discussão. Foi então que o ser
rote tomou a palavra e disse:
“Senhores, cou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas quali
dades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos fracos, e concentre
mo nos em nossos pontos fortes.”
A assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial
para limar e a nar asperezas, e o metro era preciso e exato.
Sentiram se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria
pela oportunidade de trabalhar juntos.
Ocorre o mesmo com os seres humanos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa
busca defeitos em outra, a situação torna se tensa e negativa. Ao contrário, quando se busca com
sinceridade os pontos fortes dos outros, orescem as melhores conquistas humanas.
É fácil encontrar defeitos. Qualquer um pode fazê lo. Mas encontrar qualidades, isto é para os
sábios!
Fonte: (http:// metaforas.com.br/assembleia- na- carpintaria)

Professor, além do t rabalho com a leit ura e a interpretação desse text o, é important e abordar
elementos pert inent es às relações lógico- discursivas. Sugerimos at ividades como as seguint es:
a) Na frase: “O martelo aceitou sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso,
dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir algo.”, o pronome destacado refere- se a qual
termo?
b) “Quando a carpintaria cou novamente só, a assembleia reativou a discussão.”
Qual é a circunstância expressa na primeira oração deste período? Como você a percebeu?
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II. ITENS RELACIONADOS ÀS HABILIDADES

Leia o texto abaixo.
Backup de lembranças

5

10

15

20

O americano Gordon Bell, pioneiro da comunicação na década de 60, fez um experimento
consigo mesmo para mostrar como ﬁnalmente podemos escapar do esquecimento
biológico. Tudo começou em 1998, quando Bell decidiu digitalizar todos os documentos
de papel que guardava desde os anos 50: fotos, anotações de trabalho e até imagens
de suas roupas. No “ápice” do experimento, retratado em O Futuro da Memória (2009,
Editora Campus), ele chegou a gravar quase tudo o que acontecia na sua vida. Para isso,
usava uma microcâmera em seu peito que tirava fotos a cada 5 segundos, e carregava um
gravador para captar todos os sons que ouvia. Tudo o que Gordon lê num computador é
automaticamente repassado para um sistema que funciona como um Google pessoal. Lá,
ele consegue checar instantaneamente quando e com quem estava em dado momento,
e até encontrar o que aquela pessoa disse. “É ótimo ter um backup de memória”, diz o
pesquisador da Microsoft de 76 anos, que critica as técnicas de memorização.
Na verdade, há quem argumente que a cabeça é um dos piores lugares para se guardar
uma memória – ao menos se você quiser ser uma versão mais próxima do que realmente
aconteceu. Imagine que nosso armazenamento de informação é semelhante a uma trupe
de atores (os neurônios) interpretando uma peça. Cada um sabe somente suas falas,
que devem ser ditas após a deixa dos outros. Se um dos atores ﬁcar doente, atrapalha a
peça, forçando os companheiros a improvisar. A metáfora serve para explicar por que, ao
recuperarmos algumas de nossas memórias, nós as fortalecemos, mas enfraquecemos e
esquecemos outras que não estão relacionadas. E (desculpe, Gordon Bell) não há arquivo
que combata isso.
Galileu. n. 241. Ago. 2011. p. 45. (P100037E4_SUP)

Nesse texto, no trecho “Lá, ele consegue checar instantaneamente...” (ℓ. 9-10), a palavra
destacada está no lugar de
(P100040E4)

A) microcâmera.
B) gravador.
C) computador.
D) sistema.
E) memória.
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Leia o texto abaixo.
Nada contra a gíria, bródi

5

10

15

20

O professor de Português é sempre o primeiro que se pergunta se a gíria é maléfica,
benéfica ou indiferente. “A língua corre risco com a abundância e a difusão da gíria?”,
perguntam os mais preocupados.
Não, a língua não corre riscos. Corre risco quem não sabe o lugar que a gíria deve ocupar.
Muitas vezes, a gíria é o oxigênio da língua, o fruto mais rápido e imediato da criatividade
linguística de um povo.
Frequentemente baseada em metáforas (relações de semelhança), a gíria tem forte
poder de síntese. Usar a palavra “bagaço” para manifestar o estado em que se encontra
uma pessoa ou um objeto dá bem a dimensão do poder de síntese e do caráter metafórico
dessa linguagem.
Então tudo bem com o uso da gíria? Vale em qualquer situação? Não, não e não. Ela tem
uso limitado. Certamente você não imagina que um determinado grupo social possa usar
sua gíria em qualquer situação ou lugar.
Em outras palavras, muitas vezes a gíria não é coletiva. Não abrange toda a sociedade.
Não há linguagem científica baseada em gíria. Não há linguagem jurídica baseada em gíria.
Não se escreve contrato em gíria. E não há dicionário universal de gíria.
E é aí que mora o perigo: se você limitar sua linguagem à gíria, pode ficar viciado e
acabar perdendo de vista a necessária referência que o padrão formal da língua impõe.
Em uma dissertação de vestibular, o uso de gíria é impensável. Nada contra a gíria,
bródi, mas tudo tem seu tempo e seu lugar.
NETO, Pasquale Cipro. Folha de S. Paulo. 18 jan. 1999. Folhateen, p. 5. *Adaptado: Reforma Ortográﬁca. (P090264C2_SUP)

No trecho “... se você limitar sua linguagem à gíria,...” (ℓ. 17), o termo destacado estabelece
relação de
(P090267C2)

A) causa.
B) concessão.
C) condição.
D) consequência.

Revista do Professor - Língua Portuguesa

115

EXEMPLO 2
Compet ência:

C Distinguir posicionamentos.
Habilidade(s) não desenvolvida(s):

C Identi car a tese de um texto.

C Estabelecer relação entre a tese e os argumentos que a sustentam.

A competência “Distinguir posicionamentos”
é uma das que, de modo geral, alcançam per
centuais de acerto mais baixos, nos testes das
avaliações em larga escala.
Há atividades bastante produtivas para o de
senvolvimento das duas habilidades relacionadas
– Identi car a tese de um texto e Estabelecer re
lação entre a tese e os argumentos que a sus
tentam –, como a indicada no quadro a seguir.
Cabe destacar a importância de perceber a re
lação entre as atividades desenvolvidas em sala
de aula, de acordo com o planejamento anual,
e as habilidades veri cadas nas avaliações exter
nas: os itens que se seguem à atividade proposta
ilustram essas habilidades.
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I. ATIVIDADE EM SALA DE AULA

SINAIS DA TERRA
O aquecimento global pode parecer demasiado remoto para nos causar preocupação, ou até
mesmo incerto – talvez apenas uma projeção feita pelas mesmas técnicas computacionais que
muitas vezes não acertam nem a previsão do tempo da semana que vem. Num dia gelado de inver
no, poderíamos achar que alguns graus a mais na temperatura não seria tão mau assim. E os alertas
sobre as mudanças climáticas súbitas podem parecer uma tática radical dos ambientalistas para nos
obrigar a abandonar nosso carro e o conforto do nosso estilo de vida.
Talvez essas ideias nos consolem. Contudo, a Terra de fato tem notícias perturbadoras para
nos dar. Do Alasca aos picos elevados dos Andes, o mundo está se aquecendo – agora mesmo,
e depressa. Em termos globais, a temperatura subiu 0,6° C no último século, mas os lugares mais
frios e remotos se aqueceram mais. O gelo está derretendo; os rios, secando; e os litorais, sofrendo
erosão, ameaçando a vida de muitas comunidades. A ora e a fauna também estão sob pressão.
Não se trata de projeções, mas de fatos concretos. [...]
Há séculos derrubamos orestas e queimamos carvão, petróleo e gás, e despejamos na atmos
fera dióxido de carbono gás carbônico e outros gases que aprisionam o calor mais rápido do que
as plantas e os oceanos conseguem absorvê lo.
[...] Na verdade, o que estamos fazendo é pôr mais cobertores em cima do nosso planeta.
Fonte: (APPENSELLER, Tim. Sinais da Terra. Nat ional Geographic Brasil, setembro de 2004.)

Como no Exemplo 1, além da leitura e interpretação desse t exto, é possível abordar aspectos
relacionados à compet ência “Dist inguir posicionament os”:
a) Indique qual é a tese que o autor desse texto defende.
b) Relacione dois argumentos utilizados pelo autor para defender sua opinião.
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II. ITENS RELACIONADOS ÀS HABILIDADES

Leia o texto abaixo.
Integral ou desnatado?
A nutricionista Ana Beatriz Barrella [...] explica que a diferença entre leite integral, desnatado
e semidesnatado está na redução da gordura. Adolescentes devem optar por integral, já que a
gordura é um nutriente fundamental para o bom funcionamento do corpo e, se consumida dentro
das quantidades recomendadas, desempenha diversas funções, que vão de dar energia a manter a
temperatura corporal constante, além de proteger os órgãos vitais do corpo, entre outros benefícios.
Todateen. jan. 2011. Ano 16. n 182, p. 36. Fragmento. (P090700EX_SUP)

(P090700EX) A

ideia defendida nesse texto é que

A) a gordura deve ser consumida em medidas recomendadas para trazer benefícios à saúde.
B) a gordura do leite integral é bastante reduzida em relação ao desnatado e ao semidesnatado.
C) os adolescentes devem consumir leite integral para o bom funcionamento do corpo.
D) os órgãos vitais necessitam de leite integral para que possam funcionar adequadamente.

Leia os textos abaixo.
Testes em animais
Texto 1
“Acho que não tem cabimento [fazer experimentos em animais], não importa o bicho! Isso é
um absurdo de qualquer jeito! Um animal também sente. E se fosse com você? Minhas amigas
compram vários cosméticos, eu também ﬁcava louca para comprar quando ia à farmácia, mas
agora vou pesquisar e só vou comprar marcas que não fazem experimentos em animais. Temos
que lembrar que eles não são animais de pelúcia”.
Amália Garcez
Texto 2
“Eles maltratam muito esses animais. Se pelo menos tomassem mais cuidado, tudo bem, por
exemplo: evitar usar agulhas, dar remédios mais fracos etc. Cuidem bem dos bichos, eles sentem
dor na minha opinião”.
Ralph Assis
Disponível em: <http://migre.me/rOGo2>. Acesso em: 14 mar. 2014. (P090326F5_SUP)

(P090327F5)

No Texto 1, qual trecho apresenta um argumento utilizado pela autora para defender sua opinião?

A) “Isso é um absurdo de qualquer jeito!”.
B) “E se fosse com você?”.
C) “... eu também ﬁcava louca para comprar...”.
D) “... mas agora vou pesquisar...”.
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