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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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CONTEXTO DO ITEM 1

Toda narração conta uma história que é formada por vários 
elementos como o espaço, os personagens, a ação e o tempo em 
que a história acontece. Ao ler uma narrativa, deve-se observar os 
sinais de pontuação: travessão (–), vírgula (,), ponto-e-vírgula (;), 
ponto final (.). A pontuação é importante para identificar as falas, 
a pausa e onde inicia ou termina uma ideia. Além disso, podemos 
notar que certas informações estão escritas no texto, enquanto 
que outras o leitor precisa deduzi-las.

ITEM 1- D1 -  Localizar informações explícitas em um texto.

ITEM 1
Fonte: SAEP

Leia o texto a seguir e responda ao item 1.

Luandy e a Mãe dos Pássaros 

Estamos em uma das ruas tranquilas de Mirábile, onde mora 
um menino que gosta de pássaros. Gosta tanto, que chega a 
sonhar com eles, imaginando-se em revoada no meio das aves.

Uma noite, um pássaro opala veio pousar no sono do menino.
– Então, Luandy, é você o menino que aprecia passarinhos? 
Chamam-me Luandy e todos sabem do gosto que tenho pelos 

pássaros. Mas por que a beleza visita os meus sonhos? [...]
– Meu nome é manhã. Sou eu a mãe de todos os pássaros que 
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você pode imaginar e vim lhe pedir um favor. [...]
O pássaro opala falou a Luandy que, naquela época do ano, 

em dias de muito sol, apesar de Mirábile ser uma cidade florida, 
os passarinhos não conseguiam encontrar alimento com fartura. 
Assim, os colibris – que passavam o dia buscando o néctar das 
flores–, dependendo dele para dar velocidade às suas asas, eram 
os que mais padeciam.

– Acompanho todo o tempo o voo dos beija-flores - disse o 
menino à manhã. – Imagino que eles gastem muita energia para 
conseguirem voar como raios de luz.

– Acho que você já compreendeu. Poderia fazer algo para 
ajudar os colibris?       
Fonte: PEREIRA. Édimodo A. Contos de Mirábile. Funalfa Edições, 2006. 

p 33. Fragmento. Adaptado: Reforma Ortográfica (Com adaptações).

De acordo com esse texto, Mirábile é o nome de
A. (   ) um menino.        
B. (   ) um pássaro. 
C. (X) uma cidade. 
D. (   ) uma flor. 

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante consiga localizar a informação 
explícita (escrita) na narrativa, correlacionando-a com as as 
demais partes do texto. A resposta do item se refere a um local.

SAIBA MAIS
Neste link você pode encontrar dicas para melhorar a sua 

leitura:
https://guiadoestudante.abril.com.br/blog/dicas-estudo/

veja-4-tecnicas-para-virar-um-especialista-em-
interpretacao-de-texto.
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CONTEXTO DOS ITENS  2, 3 E 4

Pronome é a palavra que  acompanha ou substitui um 
substantivo. No contexto, pode se referir a uma ideia ou a uma 
expressão  já exposta anteriormente. Vejamos o exemplo: A escola 
é um lugar de troca de experiências. Por isso, ela deve ser bem 
cuidada. Note que o pronome “ela” está se referindo ao substantivo 
escola. Assim, percebemos que o uso do pronome pode deixar o 
texto menos repetitivo e a leitura mais agradável. Os pronomes 
têm várias classificações: pessoais, demonstrativos, possessivos, 
indefinidos, interrogativos, relativos. 

ITEM 2 - D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto.

ITEM 3 - D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade de um texto.

ITEM 4 - D2 - Estabelecer relações entre partes de um texto, 
identificando repetições ou substituições que contribuem 
para a continuidade deste.

APRENDIZAGEM ESPERADA NOS ITENS 2, 3 E 4

O estudante também deve perceber que o pronome usado tem 
que estar concordando com o substantivo substituído. 
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ITEM 2
Fonte: PROVA BRASIL - ADAPTADA

Leia o texto a seguir e responda ao item 2.

O hábito da leitura

“A criança é o pai do homem”. A frase, do poeta inglês William 
Wordsworth, ensina que o adulto conserva e amplia qualidades e 
defeitos que adquiriu quando criança. Tudo que se torna um hábito 
dificilmente é deixado. Assim, a leitura poderia ser uma mania 
prazerosa, um passatempo. Você, coleguinha, pode descobrir 
várias coisas, viajar por vários lugares, conhecer várias pessoas 
e adquirir muitas experiências enquanto lê um livro, jornal, gibi, 
revista, cartazes de rua e até bula de remédio. Dia 25 de janeiro 
foi o dia do Carteiro. Ele leva ao mundo inteiro várias notícias, 
intimações, saudade, respostas, mas tudo isso só existe por 
causa do hábito da leitura. E aí, vamos participar de um projeto 
de leitura?

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

A. (X) carteiro.
B. (   ) jornal.
C. (   ) livro.
C. (   ) poeta.

GABARITO - A

SAIBA MAIS
Neste link você pode encontrar jogos divertidos. Que tal 

aprender brincando? 
Jogo dos Pronomes:

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-
pronomes. 

11

Caderno de Revisão

https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-pronomes
https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/jogo-trivia-pronomes


ITEM 3
Fonte: PROVA BRASIL. (Com adaptações.)

Leia o texto a seguir e responda ao item 3.

Qualquer vida é “muita” dentro da floresta

Se a gente olha de cima, parece tudo parado.
Mas por dentro é diferente.

A floresta está sempre em movimento.
Há uma vida dentro dela que se transforma  

sem parar.
Vem o vento.
Vem a chuva.

Caem as folhas.
E nascem novas folhas. 

Das flores saem os frutos.
E os frutos são alimento.

Os pássaros deixam cair as sementes.
Das sementes nascem novas árvores.
As luzes dos vaga-lumes são estrelas 

na terra.
E com o sol vem o dia.

Esquenta a mata.
Ilumina as folhas.

Tudo tem cor e movimento.

No trecho “Há uma vida dentro dela que se transforma 
sem parar”, a palavra sublinhada refere-se à 

A. (X) floresta.
B. (   ) chuva.
C. (   ) terra.
D. (   ) cor.

GABARITO - A
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SAIBA MAIS
Neste link você pode encontrar mais informações para 
ajudar na aquisição das habilidades. Confira: https://

mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/pronome.htm. 

ITEM 4
Fonte: Matriz de referência/ MEC.

Leia o texto a seguir e responda ao item 4.

Disfarce dos Bichos

Você já tentou pegar um galhinho seco e ele virou bicho, abriu 
asas e voou?

Se isso aconteceu é porque o graveto era um inseto conhecido 
como “bicho-pau”. 

Ele é tão parecido com o galhinho, que pode ser confundido 
com o graveto.

Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E 
há grilos que imitam folhas.

Muitos animais ficam com a cor e a forma dos lugares em que 
estão. Eles fazem  isso para se defender dos inimigos ou capturar 
outros bichos que servem de alimento.

Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação.
O cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o 

mimetismo. Ele passou 11 anos na selva amazônica estudando 
os animais.

Fonte: MAVIAEL MONTEIRO, JOSÉ. Bichos que usam disfarces para 
defesa. Folhinha, 6 nov. 1993. Suplemento infantil do jornal Folha de 

São Paulo. Adaptado pelas autoras. In:HELENA, Maria; Bernadette. 
Novo Tempo: Português. São Paulo: Scipione, 1999. v. 1, p. 31
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O bicho-pau se parece com
A. (   ) florzinha seca.
B. (X) galhinho seco.
C. (   ) folhinha verde. 
D. (   ) raminho de planta.

GABARITO - B

SAIBA MAIS
Vamos melhorar o seu aprendizado? Acesse este link e 

saiba como:
https://canaldoensino.com.br/blog/5-tecnicas-para-

interpretacao-de-texto. 

CONTEXTO DOS ITENS 5 E 6

A linguagem é essencial para a comunicação, ela pode ser 
falada ou visual. Alguns textos usam artifícios linguísticos que 
podem ser interpretados de formas diferentes, pois eles possuem 
sentidos diferentes. Esses textos apresentam uma linguagem 
que podem ser chamadas de linguagem conotativa e denotativa. 
Entenda a diferença entre eles. Os textos com linguagem 
conotativa utilizam expressões ou palavras em sentido figurado. 
Por outro lado, os textos com linguagem denotativa correspondem 
a frases ou palavras em seu sentido real.

ITEM 5 - D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

ITEM 6 - D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou 
expressão.

ITEM 5
Fonte: Matriz de referẽncia/MEC. (Com adaptações.)
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Leia o texto a seguir e responda ao item 5.

Bula de remédio

VITAMIN COMPRIMIDOS
Embalagens com 50 comprimidos.
COMPOSIÇÃO
Sulfato ferroso .................... 400 mg
Vitamina B1 ........................ 280 mg
Vitamina A1 ........................ 280 mg
Ácido fólico ......................... 0,2 mg
Cálcio F .............................. 150 mg
INFORMAÇÕES AO PACIENTE
O produto, quando conservado em locais frescos e bem 

ventilados, tem validade de 12 meses.
É conveniente que o médico seja avisado de qualquer efeito 

colateral.
INDICAÇÕES
No tratamento das anemias.
CONTRAINDICAÇÕES
Não deve ser tomado durante a gravidez.
EFEITOS COLATERAIS
Pode causar vômito e tontura em pacientes sensíveis ao ácido 

fólico da fórmula.
POSOLOGIA
Adultos: um comprimido duas vezes ao dia. Crianças: um 

comprimido uma vez ao dia.
LABORATÓRIO INFARMA S.A.

Responsável - Dr. R. Dias Fonseca

Fonte: CÓCCO, Maria Fernandes; HAILER, Marco Antônio. Alp 
Novo:análise, linguagem e pensamento. São Paulo: FTD, 1999. v. 2. p. 

184. (Com adaptações).
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No texto, a palavra COMPOSIÇÃO indica
A. (   ) as situações contraindicadas do remédio.
B. (   ) as vitaminas que fazem falta ao homem.
C. (X) os elementos que formam o remédio.
D. (   ) os produtos que causam anemias

GABARITO - C 

APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante seja capaz de identificar uma 
palavra ou expressão no texto, ou seja, fazer inferências. Além 
disso, ele precisa reconhecer a diferença entre linguagem 
conotativa e denotativa.

SAIBA MAIS
Aprender brincando é muito mais divertido! Acesse O 

Jogo dos Sinônimos: 
http://www.noas.com.br/educacao-infantil/lingua-

portuguesa/jogo-dos-sinonimos/.

ITEM 6
Fonte: SEA - BA. (Com adaptações.)

Leia a fábula a seguir e responda ao item 6.
O homem do olho torto

No sertão nordestino, vivia um velho chamado Alexandre. Meio 
caçador, meio vaqueiro, era cheio de conversas - falava cuspindo, 
espumando como um sapo cururu.

O que mais chamava a atenção era o seu olho torto, que ganhou 
quando foi caçar a égua pampa, a pedido do pai. Alexandre rodou 
o sertão, mas não achou a tal égua. Pegou no sono no meio do 
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mato e, quando acordou, montou num animal que pensou ser a 
égua. Era uma onça. No corre-corre, machucou-se com galhos de 
árvores e ficou sem um olho. Alexandre até que tentou colocar seu 
olho de volta no buraco, mas fez errado. Ficou com um olho torto.

Fonte: RAMOS, Graciliano. História de Alexandre. Editora Record. In 
Revista Educação, ano 11, n. 124, p. 14. (Com adaptações.)

Na frase “Alexandre rodou o sertão, mas não achou a tal 
égua”, a palavra em destaque significa

A. (   ) analisou.
B. (   ) girou.
C. (   ) rodopiou.
D. (X) percorreu.

GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante identifique o sentido figurado da 
palavra empregada no texto conotativo. É necessário compreender 
que uma palavra, quando utilizada no sentido figurado, não tem o 
mesmo sentido como se fosse empregada no seu significado real.

SAIBA MAIS
Ler nunca é demais. Invista em conhecimento. 

Acesse o link: https://www.portugues.com.br/redacao/
denotacao-conotacao.html.
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CONTEXTO DOS ITENS 7 E 8

Os textos podem ser diferentes entre si e apresentar diversos 
pontos em comum. Quando suas características são semelhantes 
podem ser classificados em um determinado gênero textual. Os 
gêneros textuais podem ser: crônica, romance, novela, conto, 
fábula, lenda.

Cada gênero textual tem o seu próprio estilo e pode ser 
diferenciado dos demais por meio das suas características, a 
saber: o assunto, o papel dos interlocutores e a situação. 

ITEM 7 - D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros.

ITEM 8 - D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes 
gêneros.

ITEM 7
Fonte: SAEP. (Com adaptações.)

Observe a capa do DVD a seguir e responda ao item 7.
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A finalidade do texto acima é de
A. (   ) advertir sobre o uso de um produto.
B. (   ) informar sobre vida de alguém.
C. (X) apresentar dados sobre um filme.
D. (   ) explicar como usar um objeto.

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Ao observar a imagem, o estudante precisa reconhecer a 
finalidade a que se propõe o texto contido na capa do DVD.
 

SAIBA MAIS
 Você sabe a diferença entre tipos de textos? 

Confira o link e melhore seu aprendizado: https://
escolakids.uol.com.br/portugues/tipos-textuais.htm.

ITEM 8
Fonte: Matriz de referẽncia/MEC. (Com adaptações.) 

Leia o texto a seguir e responda ao item 8

Eva Furnari

Uma das principais figuras da literatura para crianças

Eva Furnari nasceu em Roma (Itália), em 1948, e chegou 
ao Brasil em 1950, radicando-se em São Paulo. Desde muito 
jovem, sua atração eram os livros de estampas - e não causa 
estranhamento algum imaginá-Ia envolvida com cores, lápis e 
pincéis, desenhando mundos e personagens para habitá-Ios...

Suas habilidades criativas encaminharam-na, primeiramente, 
ao universo das Artes Plásticas expondo, em 1971, desenhos e 
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pinturas na Associação dos Amigos do Museu de Arte Moderna, 
em uma mostra individual. Paralelamente, cursou a Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo da USP, formando-se no ano de 1976. 
No entanto, erguer prédios tornou-se pouco atraente quando 
encontrou a experiência das narrativas visuais. Iniciou sua 
carreira como autora e ilustradora, publicando histórias sem texto 
verbal, isto é, contadas apenas por imagens. Seu primeiro livro foi 
lançado pela Ática, em 1980, Cabra-cega, inaugurando a coleção 
Peixe Vivo, premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e 
Juvenil - FNLlJ.

Ao longo de sua carreira, Eva Furnari recebeu muitos prêmios. 
Entre eles, contam o Jabuti de “Melhor Ilustração”; Trucks (Ática, 
1991); A bruxa Zelda e os 80 docinhos (1986) e Anjinho (1998) 
– setes láureas concedidas pela FNLlJ e o Prêmio APCA pelo 
conjunto de sua obra.
Fonte: http:llcaracal. imaginaria. cam/autog rafas/evafurnari/index. html

A finalidade do texto é
A. (   ) apresentar dados sobre vendas de livros.
B. (X) informar sobre a vida de uma autora. 
C. (   ) divulgar os livros de uma autora.
D. (   ) instruir sobre o manuseio de livros.

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

A partir da leitura do texto, espera-se que o estudante 
compreenda qual é a função, o objetivo do texto e, portanto, 
perceba qual foi  a intencionalidade do autor. 

SAIBA MAIS
Outras informações a respeito desse tema podem 

ser encontrados no link https://escolakids.uol.com.br/
portugues/tipos-textuais.htm.
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CONTEXTO DOS ITENS 9 E 10 

Ao ler uma narrativa, deve-se observar os sinais de pontuação: 
travessão (–), vírgula (,), ponto-e-vírgula (;), ponto final (.). A 
pontuação é importante para identificar as falas, a pausa e onde 
inicia ou termina uma ideia. Além disso, em um texto, há palavras 
que são usadas para nos dar a ideia de tempo (ontem, naquele 
tempo, agora, mais tarde), ou a ideia de lugar (ali, aqui), ou mesmo 
adicionar ideias (mas também, não só), expressar alternância (ou, 
ou… ou), dentre outras.

A retomada de ideias em um texto não é a repetição de 
informações. Quando as informações são repetidas, o texto fica 
cansativo. Por isso, os pronomes, os advérbios e conjunções 
auxiliam na construção de frases claras e de um texto mais 
objetivo. Entretanto, algumas informações podem não estar 
descritas no texto (implícitas), mas podem ser deduzidas a partir 
de uma sequência de ideias que são retomadas pelo autor no 
decorrer da narrativa. 

ITEM 9 - D12 -  Estabelecer relações lógico-discursivas 

ITEM - 10 - D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas 
presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

APRENDIZAGEM ESPERADA DOS ITENS 9 E 10

Os itens avaliam a habilidade do reconhecimento das relações 
de coerência no texto em busca de uma harmonia entre as partes 
que o constituem, as quais são marcadas pelas conjunções, 
advérbios etc, formando uma unidade de sentido.
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ITEM 9
Fonte: Matriz de referẽncia/MEC.

Leia o texto a seguir e responda ao item 9.

Pepita a piaba

Lá no fundo do rio, vivia Pepita: uma piaba miudinha.
Mas Pepita não gostava de ser assim.

Ela queria ser grande... bem grandona...
Tomou pílulas de vitamina... Fez ginástica de peixe... Mas nada...

Continuava miudinha.
– O que é isso? Uma rede?

Uma rede no rio! Os pescadores!
Ai, ai, ai... Foi um corre-corre... Foi um nada-nada...

Mas... muitos peixes ficaram presos na rede.
E Pepita?

Pepita escapuliu... Ela nadou, nadou para bem longe dali!

Fonte: CONTIJO, Solange A. Fonseca. Pepita a piaba. Coleção Miguilim.São 
Paulo: Nacional, 2004. (Com adaptações).

No trecho “Lá no fundo do rio, vivia Pepita”, a expressão 
sublinhada dá ideia de

A. (   ) causa.
B. (   ) explicação.
C. (   ) tempo. 
D. (X) lugar.

GABARITO - D

SAIBA MAIS
 Você gosta de brincar palavras cruzadas? Então vai 

gostar de brincar com as opções deste link aqui:
https://www.soportugues.com.br/secoes/jogos/

palavrasCruzadas/.
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Língua Portuguesa

ITEM 10
Fonte: SALTO/ 2013. (Com adaptações.)

  Leia o texto a seguir e responda ao item 10.
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
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.
Fonte: PAES, José Paulo. Lé com Crê. São Paulo: Ática, 1996. (Com adaptações).

Nos versos “Foi assim que Frankenstein Condomínio/ 
ganhou nome e sobrenome/ como toda gente”, o termo 
sublinhado tem sentido de

A. (X) comparação.
B. (   ) alternância.
C. (   ) explicação.
D. (   ) consequência.

GABARITO - A

23

Caderno de Revisão



SAIBA MAIS
Vamos aprender mais sobre advérbios? Acesse: 
https://www.sol.eti.br/b/adverbios/jogo-memoria-

adverbios.php

CONTEXTO DOS ITENS 11 E 12

Muitos textos utilizam recursos para expressar sentido além do 
óbvio. Esses recursos são chamados de efeitos de sentido e podem 
ser construídos por meio do duplo sentido, da ambiguidade, da 
ironia e do humor. Por exemplo, o humor é uma das características 
mais marcantes das tirinhas. Para interpretar uma tirinha, é preciso 
se atentar às falas e à expressão de cada personagem.

ITEM 11
Fonte: SALTO / 2013. (Com adaptações.)

Leia a tirinha a seguir e responda ao item 11

O humor está no fato de Calvin
A. (   )  preocupar-se muito com a saúde de sua mãe.
B. (X)  estar preocupado é com os afazeres da mãe em casa.
C. (   )  ter uma atitude muito bonita para com a mãe.
D. (   )  convencer Hobbes a também assinar o cartão.

GABARITO - B
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Língua Portuguesa

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse item avalia a habilidade do estudante reconhecer os 
efeitos de ironia ou humor causados por expressões diferenciadas 
utilizadas no texto pelo autor ou, ainda, pela utilização de pontuação 
e notações.

SAIBA MAIS
Quer ler mais histórias do Calvin? Não deixe de acessar o 
link https://cultura.estadao.com.br/galerias/geral,20-tiras-
de-calvin-e-haroldo-para-refletir-sobre-a-vida-e-sobre-o-

mundo,28507.

ITEM 12
Fonte: Provinha Brasil - 2015

Leia a tirinha a seguir e responda ao item 12

 
Na tirinha acima, qual reação a personagem Mônica teve a 
partir da resposta do espelho

A. (   ) irritação.
B. (   ) alegria.
C. (   ) raiva.
D. (X) decepção.

GABARITO - D
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Ao ler a tirinha, espera-se que o estudante identifique a 
expressão de cada personagem, comparando o primeiro quadrinho 
com o segundo. Assim, para responder corretamente à questão, o 
estudante precisa deduzir a decepção da personagem Mônica ao 
obter a resposta do espelho. 

SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios 

gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá? 
Olha este aqui:   turmadamonica.uol.com.br/tirinhas/
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