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Caderno de Revisão

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
6
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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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ainda não domine totalmente. Utilize-se, ainda, das dicas de sites
livres, confiáveis e educativos, indicados no campo Saiba Mais!

Caderno de Revisão

Língua Portuguesa
CONTEXTO DO ITEM 1
O cartum, do inglês cartoon, é um texto que usa imagem para
expressar humor. As figuras também podem estar associadas às
falas de personagens como forma de transmitir uma mensagem
ao leitor. É preciso ficar atento aos detalhes da imagem para
interpretar corretamente a intenção de quem a produziu.
D10 - Inferir Informações.
APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante consiga ler o cartum, observando
a linguagem não-verbal (imagem) e a linguagem verbal (fala dos
personagens), para deduzir o acontecimento da ação.

SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui:
https://rosangelaprendizagem.blogspot.com/2012/05/
tirinhasleitura-e-escrita-para-os-anos.html

ITEM 1
Fonte: SEDUC-GO (Com adaptações).
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Leia a quadrinho a seguir e responda ao item 1.
Língua Portuguesa

A língua para fora e o suor respingando no rosto dos
personagens demonstram que eles
A. ( ) estão famintos.
B. (X) estão cansados.
C. ( ) estão com sono.
D. ( ) estão com sede.
GABARITO - B

CONTEXTO DOS ITENS 2 e 3
A música é a arte de exprimir sons com harmonia, ritmo e
melodia. A letra pode contar histórias e vir acompanhada de
rimas. A música também pode transmitir sentimentos: alegria,
tristeza, saudade, entusiasmo. Há músicas folclóricas, populares,
instrumentais, religiosas. Quem escreve a letra de uma música é
chamado de compositor. No Brasil, há muitos compositores como,
por exemplo, Goiá e o famoso poeta Vinicius de Moraes.
ITEM 2 - D10 - Inferir Informações.
APRENDIZAGEM ESPERADA

Ao ler a letra da música, espera-se que o estudante identifique
a sequência de ideias apresentadas pelas rimas que contam a
arteirice do pato.
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SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui:
https://www.ouvirmusica.com.br/arca-de-noe/

CONTEXTO DOS ITENS 2 e 3
A música é a arte de exprimir sons com harmonia, ritmo e
melodia. A letra pode contar histórias e vir acompanhada de
rimas. A música também pode transmitir sentimentos: alegria,
tristeza, saudade, entusiasmo. Há músicas folclóricas, populares,
instrumentais, religiosas. Quem escreve a letra de uma música é
chamado de compositor. No Brasil, há muitos compositores como,
por exemplo, Goiá e o famoso poeta Vinicius de Moraes.
ITEM 2 - D10 - Inferir Informações.
ITEM 3 - D10 - Inferir Informações.

ITEM 2
Fonte: http://www.revista.agulha.nom.br/vmi10.html

Leia a letra da música a seguir e responda ao item 2.

Lá vem o pato
Lá vem o pato
Pata aqui, pata acolá
Lá vem o pato
Para ver o que é que há
O pato pateta
Pintou o caneco
Surrou a galinha
10
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No pé do cavalo
Levou um coice
Criou um galo
Comeu um pedaço
De genipapo
Ficou engasgado
Com dor no papo
Caiu no poço
Quebrou a tigela
Tantas fez o moço
Que foi pra panela
Compositores: Vinicius de Moraes / Sergio Bardotti / Antonio Pecci Filho.

O motivo de o pato ter ido para a panela foi
A. (X) travessura.
B. ( ) cautela.
C. ( ) firmeza.
D. ( ) confiança.
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Ao ler a letra da música, espera-se que o estudante identifique
a sequência de ideias apresentadas pelas rimas que contam a
arteirice do pato.

SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui:
https://www.ouvirmusica.com.br/arca-de-noe/
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Bateu no marreco
Pulou do poleiro

Caderno de Revisão
ITEM 3
Fonte: SAEMI- PE

Leia a letra da música a seguir e responda ao item 3.
Saudades da Minha Terra
De que me adianta viver na cidade
Se a felicidade não me acompanhar
Adeus, paulistinha do meu coração
Lá pro meu sertão quero voltar
Ver a madrugada, quando a passarada
Fazendo alvorada começa a cantar
Com satisfação, arreio o burrão
Cortando o estradão, saio a galopar
E vou escutando o gado berrando
Sabiá cantando no jequitibá
Compositor:
Gérson Coutinho da Silva.
De acordo com esse texto, o personagem queria
A. ( ) arriar o burrão.
B. ( ) cortar o estradão.
C. ( ) viver na cidade.
D. (X) voltar pro sertão.
GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA
Para conseguir responder ao item, o estudante deverá
perceber o sentimento de saudade presente na composição da
música. Assim, ao fazer a leitura, encontrará indícios daquilo que
o personagem queria.
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Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: https://www.educacaoetransformacao.
com.br/textos-para-leitura/

CONTEXTO DO ITEM 4

As imagens fazem parte do nosso dia a dia. Elas estão
presentes nos rótulos de alimentos, de produtos de limpeza, de
medicamentos, nos cartazes informativos, nas placas de trânsito,
nos livros, nas revistas, nos ícones de aplicativos de celulares
e em muitos outros espaços da nossa vida. Por isso, é muito
importante compreendermos que mensagem cada imagem quer
nos transmitir.
D10 - Inferir Informações.

ITEM 4
Fonte: SEDUC-GO.

Observe a imagem a seguir e responda ao item 4.

Fonte: SEDUC-GO.
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SAIBA MAIS

Caderno de Revisão

A imagem do coração, no centro do cartaz, está no lugar
da palavra
A. (X) amo.
B. ( ) pulo.
C. ( ) corro.
D. ( ) brinco.
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante consiga fazer a leitura da imagem,
observando que a figura do coração está empregada no lugar de
um verbo que combina com a forma infinitiva do verbo “ler”.

SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: http://turma1bbarranha.blogspot.com/p/
historia-do-capuchinho-vermelho.html

CONTEXTO DOS ITENS 5 e 6
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, em um
texto, há palavras que são usadas para nos dar a ideia de tempo
(passado, presente, futuro), como exemplos: ontem, naquele
tempo, agora, mais tarde.
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ITEM 5 - D9 - Estabelecer relação entre as partes do texto.

ITEM 5
Fonte: PAEBES-alfa.

Leia o texto a seguir e responda ao item 5.
A festa do macaco sábio
Certo dia, um macaco muito sábio, que morava na Mata da
Tijuca, resolve fazer um bolo para comemorar seu aniversário.
Como faltavam ingredientes, decide tomá-los emprestados entre
os bichos.
Para conseguir ovos, correu à casa da Galinha Carijó.
– Agradeço, comadre. Amanhã eu pago, mas não deixe de ir comer
um pedaço do meu bolo às quatro horas da tarde de hoje - convida o
macaco.
Ao Cachorro-do-Mato pediu um pouco de leite; à Raposa, um
quilo de farinha. A Onça Pintada, meio desconﬁada, empresta-lhe
a manteiga. A cada um, o macaco fazia o pedido para comer o
bolo em sua casa, só que em horários diferentes.
Macaco Sábio ajusta tudo no embornal, corre para casa e, em
pouco tempo, o bolo já estava assado. Feliz da vida, coloca-se à
janela, esperando pelos convidados.
Nesse texto, qual é o trecho que dá ideia de tempo?
A. ( ) “... um macaco muito sabido, que morava na Mata da
Tijuca,”.
B. (
) “... resolve fazer um bolo para comemorar seu
aniversário.”.
C. (X) “Amanhã eu pago, mas não deixe de ir comer um
pedaço de meu bolo...”.
D. ( ) “A cada um, o macaco fazia o pedido para comer o bolo
em sua casa, ...”.
GABARITO - C
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ITEM 06 - D9 - Estabelecer relação entre as partes do texto.

Caderno de Revisão
APRENDIZAGEM ESPERADA

A história acontece no momento presente e o macaco,
personagem principal da narrativa, dialoga com outros
personagens. Nesse diálogo, em um determinado momento,
ele faz referência a uma situação que ainda não aconteceu. O
estudante deverá identificar que palavras estão dando a noção de
futuro.
SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: https://www.educacaoetransformacao.
com.br/textos-para-leitura/

ITEM 6
Fonte: SAEMI - PE

Leia o texto a seguir e responda ao item 6.
Como surgiram os museus
Desde a Antiguidade, havia o hábito de se formar coleções de
arte, que eram, de tempos em tempos, abertas para visitação das
pessoas.
Na Grécia Antiga, os templos dedicados às musas eram
chamados “museus”. Segundo a mitologia grega, musa era o nome
dado a cada uma das nove deusas que protegiam as artes. Foi por
isso que a palavra “museu” passou a ser usada para batizar os
lugares onde obras de arte eram produzidas ou expostas.
Fonte: RICETTO, Ligia. Pintura: arte, técnica e história. São Paulo:
Companhia Editora Nacional, 2007.
Nesse texto, qual é o trecho que dá ideia de tempo?
16
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GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

O estudante precisa verificar as palavras que indicam tempo,
ou seja, se o fato está relacionado ao passado, ao presente ou ao
futuro.
SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: https://www.educacaoetransformacao.
com.br/textos-para-leitura/

CONTEXTO DO ITEM 7
A fábula é um gênero narrativo que emprega, normalmente,
animais com características humanas, escrita em textos curtos,
na forma de prosa ou verso. Toda fábula traz uma moral e a sua
leitura deve ser feita com atenção para não se perder na fala
dos personagens. Além disso, algumas informações devem ser
deduzidas a partir da narrativa.
D9 - Estabelecer relação entre as partes do texto.
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A. (X) “Desde a Antiguidade, havia o hábito de se formar
coleções...”.
B. ( ) “Foi por isso que a palavra ‘museu’ passou a ser usada...”.
C. ( ) “... os lugares onde obras de arte são produzidas ou
expostas.”.
D. ( ) “... os templos dedicados às musas eram chamados
‘museus’.”.

Caderno de Revisão
ITEM 7
Fonte:SAEMI - PE.

Leia a fábula a seguir e responda ao item 7.

A queixa do pavão
Chateado porque tinha uma voz muito feia, um pavão foi se
queixar com a deusa Juno.
– É verdade que você não sabe cantar – disse a deusa. – Mas
você é tão lindo, para que se preocupar com isso?
Só que o pavão não queria saber de consolo.
– De que adianta beleza com uma voz desta?
Ouvindo aquilo, Juno se irritou.
– Cada um nasce com uma coisa boa. Você tem beleza, a
águia tem força, o rouxinol canta. Você é o único que não está
satisfeito. Pare de se queixar. Se recebesse o que está querendo,
com certeza ia achar outro motivo para reclamar.
Moral: Em vez de invejar os talentos dos outros, aproveite o
seu ao máximo.
Fonte: Fábulas de Esopo. Trad. Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia
das Letrinhas, 1994.

O personagem principal dessa história é
A. ( ) a águia.
B. ( ) a deusa.
C. (X) o pavão.
D. ( ) o rouxinol.
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante faça a relação entre o título
e o restante do texto, identificando o protagonista (personagem
central) da narrativa.
18
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Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: https://www.educacaoetransformacao.
com.br/textos-para-leitura/

CONTEXTO DO ITEM 8
A cantiga é um texto poético, formada por versos curtos e
estrofes. Na história medieval, bem antigamente, era feita para
compor lindas canções de amor ou de amizade, cantada pelos
chamados trovadores. A cantiga também usa a rima para descrever
os sentimentos de quem a escreve. Por isso, geralmente, é
dedicada a alguém.
D9 - Estabelecer relação entre as partes do texto.

ITEM 8
Fonte: SEDUC-GO

Leia a cantiga a seguir e responda ao item 8.

Cantiga
Para a Isabela Malta Cardoso Ferro
Que bela, a Isabela!
O sol, todo dia,
Acorda com ela.
A lua, toda noite,
Vai dormir com ela.
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SAIBA MAIS

Caderno de Revisão
Que bela, a Isabela!
Quando ela fala,
Cantam os passarinhos.
Quando ela cala,
Voltam para os ninhos.
Para a Isabela Malta Cardoso Ferro
Que Bela, a Isabela!
Que anjo não gostaria
De ser igual a ela?
Nesse poema, quem é ela?
A. ( ) A lua.
B. ( ) A Bela.
C. ( ) A noite.
D. (X) A Isabela.
GABARITO - D
APRENDIZAGEM ESPERADA

Para responder ao item, o estudante deverá notar quem é o
destinatário da cantiga e correlacionar com os versos escritos pelo
poeta.

SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: https://www.educacaoetransformacao.
com.br/textos-para-leitura/

20

Caderno de Revisão

Em um texto, para a leitura ficar mais agradável e menos
repetitiva, algumas palavras podem ser substituídas por outras
que remetem ao mesmo sentido inicial como, por exemplo: O
amor é um sentimento sublime. Ele nos faz suspirar. O pronome
“Ele” se refere à palavra amor. Assim, para fazermos uma boa
interpretação textual, é preciso se atentar à leitura para identificar
quais palavras foram substituídas dentro do texto.
D9 - Estabelecer relação entre as partes do texto.

ITEM 9
Fonte: SEDUC-GO.

Leia o texto a seguir e responda ao item 9.

História para boi casar
Boi, boi, boi, boi da cara amarela
que fugiu pra casar com a vaca,
aquela que pulou a janela.
E o casamento
foi um acontecimento,
com foto no jornal
pra coluna social.
Fonte: Alessandra Roscoe. História pra boi casar. São Paulo: Petrópolis,
2010.

No trecho:
“Boi, boi, boi, boi da cara amarela que fugiu pra casar com
a vaca, aquela que pulou a janela.”
A palavra destacada refere-se
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CONTEXTO DO ITEM 9
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A. ( ) ao boi.
B. ( ) à janela.
C. (X) à vaca.
D. ( ) à coluna social.
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante relacione as partes do texto com a
sequência de ideias da narrativa, verificando a que substantivo a
palavra grifada está retomando.

SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: https://www.educacaoetransformacao.
com.br/textos-para-leitura/

CONTEXTO DO ITEM 10
Nem sempre as informações estão explícitas (escritas) dentro
do texto. Por isso, é preciso se atentar a fatos, acontecimentos e
a outros elementos que estão associados entre si. Dessa forma,
a partir de uma situação explícita, é possível deduzir os demais
acontecimentos.
D10 - Inferir Informações.
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Fonte:SEDUC-GO

Leia o texto a seguir e responda ao item 10.

Aves em perigo
Ainda que sejam inúmeras, as aves da mata Atlântica também
correm perigo.
Sem as árvores, elas não podem sobreviver. Há mais de
oitenta espécies de aves nativas dessa floresta em risco de
extinção. Entre elas, estão o tucano-de-bico-vermelho, a araraazul-pequena, o beija-flor-de-orelha-azul e a jacutinga.
Fonte: Revista Recreio, São Paulo, Abril, 2000.
Sem as árvores da Mata Atlântica, as aves não podem
sobreviver porque
A. ( ) gostam do ar puro da floresta.
B. ( ) há mais de oitenta espécies lá.
C. ( ) vivem apenas naquela região.
D. (X) desaparecem junto com as árvores.
GABARITO - D
APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante consiga associar a importância da
Mata Atlântica para a sobrevivência das aves.
SAIBA MAIS
Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: https://www.educacaoetransformacao.
com.br/textos-para-leitura/
23
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ITEM 10

Caderno de Revisão
CONTEXTO DO ITEM 11
O uso do ponto de exclamação é muito empregado para dar
expressão a uma fala, ou seja, para indicar admiração (que belo!),
decepção (poxa vida!), surpresa (nossa!), dentre outras. Observase que seu uso também é muito comum em textos poéticos.
D9 - Estabelecer relação entre as partes do texto.

ITEM 11
Fonte:https://drive.google.com/file/
d/0BzPewewkSxkzRUpqTHE2bnNFZ1E/view

Leia o texto a seguir e responda ao item 11.

Meu aniversário
Hoje é meu aniversário.
É um dia bem especial!
Eu queria que hoje
Fosse feriado Nacional.
Fonte: CAPUTO, Ruth Rozendo. Ciranda Cultural. p.
122. Adaptado. Fonte: https://drive.google.com/file/
d/0BzPewewkSxkzRUpqTHE2bnNFZ1E/view
Nesse texto, o ponto de exclamação foi usado para indicar
A. ( ) dúvida.
B. (X) alegria.
C. ( ) surpresa.
D. ( ) susto.
GABARITO - B
APRENDIZAGEM ESPERADA

O estudante deve ser capaz de identificar o sentimento do
autor ao falar de seu aniversário e usar o ponto de exclamação.
24
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Que tal praticarmos mais? Você pode contar com sítios
gratuitos na internet para melhorar sua leitura. Vamos lá?
Olha este aqui: https://www.educacaoetransformacao.
com.br/textos-para-leitura/

CONTEXTO DO ITEM 12
As tirinhas são narrativas curtas formadas por quadrinhos,
imagens, balões de fala, balões de pensamento, compostas por
personagens. 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 (triste, alegre, raivoso,
chorão, decepcionado).
D10 - Inferir Informações.

ITEM 12
Fonte: Provinha Brasil - 2015
Leia a tirinha a seguir e responda ao item 12.
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SAIBA MAIS
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Na tirinha acima, a personagem Mônica
A. ( ) foi elogiada pelo espelho.
B. ( ) não entendeu o que o espelho disse.
C. ( ) não conseguiu ver sua imagem no espelho.
D. (X) esperava ouvir outra resposta do espelho.
GABARITO - D
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: http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhas/.
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