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Apresentação

Prezados estudantes, pais, responsáveis e profissionais 
da educação, 

Você está recebendo esse Caderno de Revisão, elaborado 
com base nos resultados das Provas Diagnósticas de 2017 e 
2018, aplicadas na rede pública do Distrito Federal. A partir dos 
resultados verificados, é possível estabelecer metas, objetivos, 
ações pedagógicas e políticas públicas necessárias à superação 
das fragilidades nos processos de ensino e à garantia do direito de 
aprendizagem dos estudantes da nossa rede.

Os cadernos são compostos por 12 sugestões de atividades, 
constando: breve contextualização da temática, descritor 
considerado, questões e alternativas de respostas e aprendizagem 
esperada. Os cadernos trazem, ainda, sugestões de links que 
podem ser consultados para complementar ou aprofundar o 
estudo da temática trabalhada. A inclusão da fonte da questão e 
do campo SAIBA MAIS amplia a possibilidade de referências que 
podem ser utilizadas na elaboração de outras atividades.

Para os estudantes que apresentam necessidades 
educacionais especiais, orienta-se que sejam promovidas as 
devidas adequações e adaptações, com o apoio da equipe gestora, 
coordenadores pedagógicos, professores das salas de recursos, 
serviço especializado de apoio à aprendizagem (pedagogo) e 
salas de apoio à aprendizagem (na unidade escolar que houver), 
sempre levando em consideração as necessidades e a autonomia 
do estudante.

Estudante, essa é para você! Aproveite o momento para uma 
autoavaliação! Discuta as questões com seus professores, fale de 
suas dificuldades e esclareça suas dúvidas. Aproveite, também, 
para trocar experiências com seus colegas, ajude-os nos pontos 
que você já se sente seguro e peça auxílio sobre os assuntos que 
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ainda não domine totalmente. Utilize-se, ainda, das dicas de sites 
livres, confiáveis e educativos, indicados no campo SAIBA MAIS

Espera-se que esse material contribua com o processo 
de ensino e de aprendizagem, bem como fomente outras 
possibilidades de intervenção pedagógica que atendam às 
necessidades específicas de cada estudante.

Bom ano letivo!
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Língua Portuguesa
CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ITEM 1 E 2

Inferir significa realizar um raciocínio com base em informações 
já conhecidas, a fim de se chegar a informações novas, que não 
estejam claras no texto. Para identificá-las, é preciso descobrir as 
ideias subjacentes às linhas efetivamente escritas.

D3: Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

ITEM 1
Fonte: ITA - 2018

Proibido para menores de 50 anos
Nos últimos meses, em meio ao debate sobre as reformas na 

Previdência, um ponto acabou despertando atenção. Afinal, existem 
empregos para quem tem mais de 50 anos? Pendurar as chuteiras 
nem sempre é fácil. Às vezes, pode significar uma quebra tão grande 
na rotina que afeta até mesmo o emocional. Foi a partir de uma 
experiência familiar nesta linha que o paulistano Mórris Litvak criou 
a startup MaturiJobs. Trata-se de uma agência virtual de empregos, 
especializada em profissionais com mais de 50 anos.

Revista Isto É Dinheiro. Mercado de Trabalho. Maio/2017. p 6.

A afirmação “Pendurar as chuteiras nem sempre é fácil” sugere
A. (   ) falta de recursos para aproveitar a fase chamada melhor 
idade.
B. (X ) comprometimento emocional gerado por mudança 
de hábitos.
C. (   ) diminuição da capacidade intelectual do idoso.
D. (   ) rejeição dos limites físicos decorrentes da idade.

GABARITO - B
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ITEM 2
Fonte: SAEP

Disponível em: www.monica.com.br/comics/tirinhas/tira115.html

No último quadrinho, a expressão “Bah!” revela que a 
menina ficou

A. (X) aborrecida.
B. (   ) desolada.
C. (   ) enojada.
D. (   ) indiferente.

GABARITO - A
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Itens como os exemplos acima esperam que o estudante seja 
capaz de relacionar as informações do texto com base no contexto 
apresentado, inferindo o significado de uma palavra ou expressão.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=Lf9sRVuf8wo
https://www.youtube.com/watch?v=IAmt91uFzZo

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ITEM 3 E 4

Narrativa é uma tipologia textual que apresenta uma sequência 
de fatos (enredo), que se passam em determinado tempo e espaço, 
seguindo uma ordem lógica de acontecimentos, os quais podem 
ser reais ou fictícios, com narrador e personagens.

 D10: Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que 
constroem a narrativa.

ITEM 3
Fonte: SAEP

Leia o texto abaixo:

Significados na Adolescência

Uma conversa entre um professor e um jovem adolescente... 
O professor prossegue na sua explicação: 
― Frutos amadurecem... Fruto maduro quer dizer bom, 

entendes? Bom quer dizer doce... 
Responde o jovem adolescente: 
― Então o beijo é maduro? 
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E o professor: 
― Não. 
E o jovem adolescente: 
― Então... O beijo é doce... 
E o professor: 
― Beijos são complicados... É melhor falar de frutos. Frutos se 

podem comer... A comida fala...
E o adolescente determinado nas suas descobertas: 
― Seres humanos também falam... 
E o professor desanimado: 
― Falam... Ai, ai, ai... Vai começar de novo.

Disponível em www.luso-poemas.net/modules/new/article.php

O fato que deu origem a essa história foi
A. (   ) a explicação do professor.
B. (   ) a insistência do aluno.
C. (   ) o desânimo do professor.
D. (X ) o questionamento do aluno.

GABARITO - D

ITEM 4
Fonte: MEC

13 de Dezembro

Passei de carro pela Esplanada e vi a multidão. Estranhei 
aquilo. O motorista me lembrou: “Hoje é 13 de dezembro, dia 
de Santa Luzia. A igreja dela está cheia, ela protege os olhos da 
gente”. 

Agradeci a informação, mas fiquei inquieto. Bolas, o 13 de 
dezembro tinha alguma coisa a ver comigo e nada com Santa Luzia 
e sua eficácia nas doenças que ainda não tenho. O que seria? 

Aniversário de um amigo? Uma data inconfessável, que tivesse 
marcado um relacionamento para o bom ou para o pior? 
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Não lembrava de nada de importante naquele dia, mas ele 
piscava dentro de mim. E as horas se passaram iluminadas pelo 
intermitente piscar da luzinha vermelha dentro de mim. 13 de 
dezembro! Preciso tomar um desses tonificantes da memória, vivo 
em parte dela e não posso ter brancos assim, um dia importante e 
não me lembro por quê. 

Somente à noite, quando não era mais 13 de dezembro, ao 
fechar o livro que estava lendo, de repente a luz parou de piscar 
e iluminou com nitidez a cena noturna: eu chegando no prédio em 
que morava, no Leme, a Kombi que saiu dos fundos da garagem, 
o homem que se aproximou e me avisou que o comandante do 1º 
Exército queria falar comigo. 

Eram 11 horas da noite, estranhei aquele convite, nada tinha 
a falar com o general Sarmento e não acreditava que ele tivesse 
alguma coisa a falar comigo.

 Mas o homem insistiu. E outro homem que saíra da Kombi já 
entrava dentro do meu carro, com uma pequena metralhadora. 
Naquela mesma hora, a mesma cena se repetia pelo Brasil afora, o 
governo baixara o AI-5, eu nem ouvira o decreto lido no rádio. Num 
motel da Barra, eu estivera à toa na vida, e meu amor me chamara 
e eu não vira a banda passar. Tantos anos depois, ninguém me 
chama nem me convida para falar com o comandante do 1º Exército. 
O país talvez tenha melhorado, mas eu certamente piorei. 

CONY, Carlos Heitor. Folha de São Paulo. 16 dez. 2001

No texto, o que gera a inquietação do narrador é o fato de ele
A. (   ) constatar que não era um dia importante. 
B. (X ) não se lembrar de algo muito importante.
C. (   ) saber que era dia de Santa Luzia. 
D. (   ) ver uma grande multidão na Esplanada.

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Os itens acima esperam que o estudante conheça e identifique 
os elementos que compõem uma narrativa textual, ou seja, o 
estudante deve ter a habilidade de reconhecer os fatos que 
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causam o conflito, ou que motivam as ações dos personagens, 
originando o enredo.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=hxNd6GsWHRI
https://www.youtube.com/watch?v=2czWvybvTAk

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ITENS 5 E 6

A tessitura textual é composta por diversos elementos que 
estabelecem relações de sentido entre si e buscam permitir que o 
leitor entenda aquilo que, de fato, o autor escreveu.

Essas relações se manifestam das mais variadas formas, 
dentre elas, destaca-se a de causa/consequência, em que partes 
do texto são resultados (consequências) de outras (causas).

D11: Estabelecer relação causa/consequência entre partes e 
elementos do texto.

Item 5
Fonte: SAEP

O idioma e a música

Oficinas em bibliotecas públicas de São Paulo ensinam 
português com apoio da linguagem musical.

As Oficinas Musicais de Língua Portuguesa, promovidas 
pela revista Língua, estão tornando o aprendizado do idioma 
uma experiência mais divertida para crianças e adolescentes. As 
palestras, que vêm sendo realizadas desde outubro em bibliotecas 
públicas da capital paulista, tratam de questões importantes 
da língua por meio de canções, executadas por um músico e 
comentadas em seguida por um professor de português.
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As análises contemplam diversos gêneros musicais do rap ao 
samba, passando pela MPB e pelo rock nacional - acrescentando à 
aprendizagem uma linguagem mais informal e cotidiana, baseada 
em músicas que tocam no rádio e na internet.

O projeto das Oficinas Musicais tem planos de chegar a outras 
bibliotecas em 2011, haja vista a aceitação do público, que aprovou 
a mistura entre música e idioma. Para conhecer a programação do 
mês, acesse www.revistalingua.com.br.

Língua Portuguesa. nov. 2010. p. 8
.

De acordo com esse texto, o aprendizado do idioma fica 
mais divertido porque é feito

A. (X ) com base em canções.
B. (   ) com gêneros variados.
C. (   ) por bibliotecas públicas.
D. (   ) por professores de língua.

GABARITO - A

ITEM 6
Fonte: SisAPTO

Sobrenome

Como vocês sabem
Frankenstein foi feito
com pedaços de pessoas diferentes:
a perna era de uma, o braço de outra
a cabeça de uma terceira e assim por diante.
Além de o resultado
ter sido um desastre
houve um grave problema
na hora em que Frankenstein
foi tirar carteira de identidade.
Como dar identidade
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a quem era uma mistura de várias pessoas?
A coisa só se resolveu
quando alguém lembrou
que num condomínio cada apartamento
é de um dono diferente. 
Foi assim que Frankenstein Condomínio
ganhou nome e sobrenome
como toda gente.

PAES, José Paulo. Lé com Crê. São Paulo: Ática, 1996.

A partir da leitura do texto, conclui-se que Frankenstein 
recebeu o sobrenome Condomínio porque

A. (   ) era muito grande, feio e monstruoso, formado de pernas, 
braços e cabeça de diferentes pessoas. 
B. (   ) tinha um tamanho além do normal e parecia com um 
prédio onde habita várias pessoas em cada apartamento. 
C. (X ) foi feito de partes de diversas pessoas, assim como 
um condomínio é formado de vários apartamentos com 
donos diferentes.
D. (   ) deveria ter nome e sobrenome como qualquer pessoa 
normal e assim, conseguiria tirar a sua identidade.

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esses itens avaliam do estudante a habilidade de extrair os 
fatos apresentados no texto e sua relação com o resultado/efeito, 
ou seja, o estudante deve ser capaz de relacionar as ideias de 
causa e consequência. 

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=MYqXuBKW6wQ

16

Caderno de Revisão

https://www.youtube.com/watch?v=MYqXuBKW6wQ


Língua Portuguesa

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ITENS 7 E 8

A ironia e o humor são recursos linguísticos amplamente 
empregados em textos, sobretudo com a finalidade de fazer uma 
crítica ou promover uma reflexão.

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

ITEM 7
Fonte: ENEM 2013

CURY, C. Disponível em www.tirasnacionais.blogspot.com

A tirinha denota a postura assumida por seu produtor 
frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e 
de informação. Tal posicionamento é expresso, de forma 
argumentativa, por meio de uma atitude

A. (   ) resignada, expressa pelas enumerações.
B. (   ) indignada, expressa pelos discursos diretos.
C. (   ) agressiva, expressa pela contra-argumentação.
D. (X ) crítica, expressa pelas ironias.

GABARITO - D
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ITEM 8
Fonte: Simulado DF 2017

Na tira, o recurso utilizado para produzir humor é a
A. (   ) transformação da inércia em movimento por meio do 
balanço.
B. (   ) universalização do enunciador por meio do uso da 
primeira pessoa do plural.
C. (X ) polissemia da palavra balanço, ou seja, seus múlti-
plos sentidos.
D. (   ) pressuposição de que o ócio é melhor que o trabalho.

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

A produção textual utiliza-se de vários recursos, os quais 
podem transformar todo o sentido do texto. Dentre esses recursos 
que têm efeitos de sentido, tem-se a ironia e o humor, ambos 
podendo aparecer em texto verbal e não-verbal. Esse descritor 
espera que o estudante seja capaz de identificar no texto qual é o 
elemento que produz esse efeito. 

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=9NbvknR9L2o
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CONTEXTO DO ITEM 9

Os sinais de pontuação são recursos gráficos empregados no 
texto para torná-lo coeso e coerente, bem como para favorecer a 
compreensão do leitor acerca da mensagem transmitida.

D17: Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da 
pontuação e de outras notações

Item 9
Fonte: Enem 2016

L.J.C. 
― 5 tiros? 
― É. 
― Brincando de pegador? 
― É. O PM pensou que... 
― Hoje?
― Cedinho. 

COELHO, M. In: FREIRE, M. (Org.). Os cem menores contos brasileiros do 
século. São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.

Os sinais de pontuação são elementos com importantes 
funções para a progressão temática. Nesse miniconto, as 
reticências foram utilizadas para indicar

A. (   ) uma fala hesitante.
B. (X ) uma informação implícita.
C. (   ) uma situação incoerente.
D. (   ) a eliminação de uma ideia.

GABARITO - B
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Itens como estes esperam que o estudante extrapole o 
conhecimento gramatical acerca da pontuação e saiba identificar 
o seu valor semântico no texto.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=2AgXhg3hox4
https://www.youtube.com/watch?v=7hzDytthua4

CONTEXTO DO ITEM 10

Diversos vocábulos da língua portuguesa são polissêmicos, 
ou seja, possuem mais de um significado. Na elaboração de um 
texto, a escolha das palavras é uma tarefa importante do autor, 
pois um termo empregado indevidamente pode arruinar todo o 
contexto semântico construído.

D18: Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de 
uma determinada palavra ou expressão.

ITEM 10
Fonte: Prova Brasil (com adaptações)

As Amazônias

Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram 
é a Amazônia. Ela cobre mais da metade do território brasileiro. 
Quem viaja pela região não cansa de admirar as belezas da maior 
floresta tropical do mundo. No início era assim: água e céu. 
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É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito 
altas, cortada pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de 
mil rios desaguando no Amazonas. É água que não acaba mais. 

SALDANHA, P. As Amazônias. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995.

No texto, o uso da expressão “água que não acaba mais” 
revela 

A. (X ) admiração pelo tamanho do rio. 
B. (   ) ambição pela riqueza da região. 
C. (   ) medo da violência das águas. 
D. (   ) surpresa pela localização do rio.

GABARITO - A

APRENDIZAGEM ESPERADA

Os itens requerem que o estudante seja capaz de perceber a 
alteração de significado em função da escolha de uma determinada 
palavra ou expressão pelo autor, a qual pode assumir sentidos 
diferentes do seu sentido literal.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=IAmt91uFzZo

https://www.youtube.com/watch?v=A2c_O2LR97Q

CONTEXTO DO ITEM 11

Recursos ortográficos são ferramentas que permitem ao autor 
realçar a intencionalidade do discurso, tais como os sinais de 
pontuação, o negrito ou o itálico, por exemplo. Do mesmo modo, os 
recursos morfossintáticos representam as escolhas de palavras e de 
construções que o autor faz com o intuito de ampliar as possibilidades 
de que o leitor entenda, de fato, a ideia original do texto.

D19: Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração 
de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.
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ITEM 11
Fonte: Prova Brasil (com adaptações)

Magia das árvores

― Eu já lhe disse que as árvores fazem frutos do nada e isso é a 
mais pura magia. Pense agora como as árvores são grandes e fortes, 
velhas e generosas e só pedem em troca um pouquinho de luz, água, 
ar e terra. É tanto por tão pouco! Quase toda a magia da árvore vem 
da raiz. Sob a terra, todas as árvores se unem. É como se estivessem 
de mãos dadas. Você pode aprender muito sobre paciência estudando 
as raízes. Elas vão penetrando no solo devagarinho, vencendo a 
resistência mesmo dos solos mais duros. Aos poucos vão crescendo 
até acharem água. Não erram nunca a direção. Pedi uma vez a um 
velho pinheiro que me explicasse por que as raízes nunca se enganam 
quando procuram água e ele me disse que as outras árvores que já 
acharam água ajudam as que ainda estão procurando.

― E se a árvore estiver plantada sozinha num prado?
― As árvores se comunicam entre si, não importa a distância. 

Na verdade, nenhuma árvore está sozinha. Ninguém está sozinho. 
Jamais. Lembre-se disso.

Máqui. Magia das Árvores. São Paulo: FTD, 1992.

No trecho “Ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se 
disso”, as frases curtas produzem o efeito de 

A. (   ) continuidade. 
B. (   ) dúvida. 
C. (X ) ênfase. 
D. (   ) hesitação.

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Este item avalia a habilidade de o estudante identificar o 
recurso utilizado no texto para provocar o efeito de sentido, o qual 
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pode ser decorrente da ortografia ou da variação nos padrões 
gramaticais.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=rAe4Jz2v9V4 

https://blogdoenem.com.br/recursos-ortograficos-enem/

CONTEXTO DO ITEM 12

Quando dois textos ou mais versam sobre o mesmo assunto, 
uma análise das diferentes formas de abordagem do assunto 
podem revelar muitas características importantes sobre eles, 
tais como o público a que se destinam, a época em que foram 
produzidos, os objetivos que os autores pretendem alcançar, as 
ideologias defendidas etc.

D21: Reconhecer posições distintas entre duas ou mais 
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema

ITEM 12
Fonte: SAEMS

Texto I

Achei muito interessante e de bom gosto a edição Especial 
Mulher (junho de 2007), principalmente a reportagem “10 coisas 
para ter antes de morrer”. A revista novamente nos brindou com 
um excelente presente. Parabéns pelo trabalho.

Marcos Cesar Mattedi, Eunápolis, BA.
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Texto II

Interessante a edição especial Mulher, com reportagens 
esclarecedoras e atuais, mostrando, principalmente a quem viaja 
com frequência, novidades para comprar. Apenas achei as últimas 
páginas desnecessárias (“10 coisas para ter antes de morrer”). 
Poderiam ter aproveitado melhor o espaço. Há tantas coisas que 
uma mulher contemporânea gostaria de saber e sobre as quais 
gostaria de ser informada.

Rosiclér Bondan, Novo Hamburgo, RS.
Disponível em www.veja.abril.com.br/060607/cartas.html

Sobre a reportagem “10 coisas para ter antes de morrer”, 
esses textos apresentam opiniões

A. (   ) complementares.
B. (X ) divergentes.
C. (   ) idênticas.
D. (   ) incoerentes.

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Este item avalia a habilidade de o estudante reconhecer 
diferentes opiniões/posicionamentos sobre um mesmo assunto. 
Dessa maneira, para responder itens como este, o estudante 
deve fazer uma análise crítica do texto e contrapor os argumentos 
apresentados.

SAIBA MAIS
https://canalcederj.cecierj.edu.br/012016/
a3f26112979d656f4c458b54bdef804f.pdf
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