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

Bom ano letivo!
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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.

Caderno de Revisão

Língua Portuguesa
CONTEXTO DOS ITENS 1, 2, 3 e 4
Segundo Koch (1986), a intertextualidade, em sentido estrito,
é considerada como relação de um “diálogo” entre textos, que
pressupõe um universo cultural amplo e complexo, pois implica
a identificação e o reconhecimento de remissões a obras ou a
trechos mais ou menos conhecidos, de forma que essa relação
pode ser estabelecida entre as produções textuais que apresentem
diversas linguagens (visual, auditiva, escrita), sendo expressa
nas artes (literatura, pintura, escultura, música, dança, cinema),
propagandas publicitárias, programas televisivos, provérbios,
charges dentre outros. A utilização mais comum desse recurso se
faz na comparação entre textos que abordem o mesmo tema ou a
mesma intenção do autor. Textos diversos podem ser comparados
e analisados para a obtenção de ideias que se relacionam ou que
se divergem. Evidentemente, o fenômeno da intertextualidade está
ligado ao “conhecimento de mundo”, que deve ser compartilhado,
ou seja, comum ao produtor e ao receptor de textos.
Fonte:
https://www.todamateria.com.br/intertextualidade/.
adaptações)

(Com

ITENS 1 E 2: D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo
tema, em função das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido.
ITENS 3 E 4: D21 - Reconhecer posições distintas entre duas
ou mais opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
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Fonte:http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/8_portugues.pdf

Leia os textos I e II a seguir e responda ao item 1.
Texto I
Sem proteção, jovens enfrentam mal a acne, mostra pesquisa
“Transtorno”. Presente na vida da maioria dos adolescentes e
jovens, a acne ainda gera muita confusão entre eles, principalmente
no que diz respeito ao melhor modo de se livrar dela. É o que
mostra uma pesquisa realizada pelo projeto Companheiros Unidos
contra a Acne (Cucas), uma parceria do laboratório Roche e da
Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD): Foram entrevistados
9273 estudantes, entre 11 e 19 anos, em colégios particulares de
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba,
Pará, Paraná, Alagoas, Ceará e Sergipe, dentre os quais 7623
(82%) disseram ter espinhas. O levantamento evidenciou que
64% desses entrevistados nunca foram ao médico em busca de
tratamento para espinhas. “Apesar de não ser uma doença grave,
a acne compromete a aparência e pode gerar muitas dificuldades
ligadas à autoestima e à sociabilidade”, diz o dermatologista
Samuel Henrique Mandelbaum, presidente da SBD de São Paulo.
Outros 43% dos entrevistados disseram ter comprado produtos
para a acne sem consultar o dermatologista - as pomadas,
automedicação mais frequente, além de não resolverem o
problema, podem agravá-lo, já que possuem componentes
oleosos que entopem os poros. (...)
Fernanda Colavitti

Texto II
Perda de Tempo: Os métodos mais usados por adolescentes
e jovens brasileiros não resolvem os problemas mais sérios de
acne. 23% lavam o rosto várias vezes ao dia; 21% usam pomadas
e cremes convencionais; 5% fazem limpeza de pele; 3% usam
hidratante; 2% evitam simplesmente tocar no local; 2% usam
sabonete neutro.
Fonte: COLAVITTI, Fernanda – Revista Veja Outubro / 2001 – p. 138.
Disponível: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/8_portugues.pdf

Comparando os dois textos, percebe-se que eles são
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ITEM 1

Caderno de Revisão
A. ( ) semelhantes.
B. ( ) divergentes.
C. ( ) contrários.
D. (X ) complementares
GABARITO - D
SAIBA MAIS
Aprenda mais sobre interpretação de texto. Acesse:

https://www.acessaber.com.br/tag/interpretacao-de-texto-8o-ano/.

ITEM 2
Fonte:https://central3.to.gov.br/arquivo/357214

Leia os textos I e II a seguir e responda ao item 2.
Texto I
Namoro Desmanchado
Já não tenho namorada e nem ligo para isso; é melhor ficar
sozinho, namorar só dá enguiço. Eu conheço meus colegas, sei
que vão argumentar que, para não ser mais criança, é preciso
namorar. Mas a outra só gostava de conversa e de passeio e
queria que eu ficasse de mãos dadas no recreio. E ali, sentado e
quieto no recreio da escola, de mãos dadas feito bobo, vendo a
turma jogar bola. Gosto mesmo é de brincar, faça chuva ou faça
sol, namorar não quero mais. Eu prefiro o futebol.
Pedro Bandeira

Texto II
A namorada
Havia um muro alto entre nossas casas. Difícil de mandar
recado para ela. Não havia e-mail. O pai era uma onça. A gente
amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão e pichava
a pedra no quintal da casa dela. Se a namorada respondesse
pela mesma pedra, era uma glória! Mas, por vezes, o bilhete
enganchava nos galhos da goiabeira, e então era agonia. No
tempo do onça, era assim.
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GABARITO - D
SAIBA MAIS
Há muitos tipos de textos narrativos. Mas toda narração
obedece a uma estrutura. É importante também saber
identificar os elementos da narrativa e o tipo de narrador.
Para saber mais sobre o assunto, acesse:
https://www.todamateria.com.br/texto-narrativo/.

APRENDIZAGEM ESPERADA DOS ITENS 1 e 2

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do
estudante em reconhecer as diferenças entre textos que tratam
do mesmo assunto, em função do leitor-alvo, da ideologia, da
época em que foi produzido e das suas intenções comunicativas.
Por exemplo, historinhas infantis satirizadas em histórias em
quadrinhos, ou poesias clássicas utilizadas como recurso para
análises críticas de problemas do cotidiano. Essa habilidade é
avaliada por meio da leitura de dois ou mais textos, de mesmo
gênero ou de gêneros diferentes, tendo em comum o mesmo
tema, para os quais é solicitado o reconhecimento das formas
distintas de abordagem.
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Manoel de Barros
Fonte: Tratado geral das grandezas do ínfimo, Editora Record - Rio de
Janeiro, 2001, pág. 17.
Em relação aos textos em estudo, pode-se afirmar que
A. ( ) no Texto I, o personagem nunca namorou porque “acha
melhor ficar sozinho”, enquanto, no Texto II, o personagem
fazia qualquer coisa pela namorada
B. ( ) no Texto I, aborda-se o namoro na infância, enquanto,
no texto II, fala-se que namorar é só para adultos.
C. ( ) o Texto I trata do namoro de antigamente, já o texto II
fala da atualidade.
D. (X ) oTexto I e o Texto II falam de namoro com pontos de
vista diferentes.

Caderno de Revisão
ITEM 3
Fonte:http://alessilva801.blogspot.com/2017/09/exercicio-sobre-o-itemd21-reconhecer.html

Leia os textos I e II a seguir e responda ao item 3.
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 .

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: http://alessilva801.blogspot.com/2017/09/exerciciosobre-o-item-d21-reconhecer.html. (Com adaptações)
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
SAIBA MAIS
Leitores diferentes podem ter opiniões distintas para
um mesmo texto. Todavia, cuidado: fato não é opinião.
Entenda a diferença acessando:

https://pt.slideshare.net/ElieteFarneda/diferena-entre-fato-e-opinio.
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Fonte:http://alessilva801.blogspot.com/2017/09/exercicio-sobre-o-itemd21-reconhecer.html (Com adaptações.)

Leia os textos I e II a seguir e responda ao item 4.
Texto I - Lixo é Luxo
Não tem nada mais fácil que jogar coisas fora.
Um simples movimento e você já está livre daquilo que não
queria nem usava mais. É um fluxo automático: você compra, usa
e dispensa coisas tantas vezes ao dia que não se dá conta da
quantidade de resíduos que produz nem pensa no destino daquilo
que joga no lixo (quando não na rua mesmo, o que não é raro de
ver por aí).
O consumo alucinado e a consequente produção desenfreada
de lixo são problemas sociais e ambientais para os quais não dá
mais para fechar os olhos. Tanto que já despertam nos jovens o
desejo de buscar alternativas de consumo, de reutilização e de
reciclagem de materiais.
Cláudio Alves, 17, criou um projeto – com a orientação da
ONG Aprendiz Comgás – de reciclagem do papel dispensado por
empresas para gerar renda para moradores de rua.
Danielle Jurado, 17, confeccionou roupas reaproveitando
materiais encontrados nos lixos e nas ruas de São Paulo. Peri
Pane, 28, do grupo Refluxo, realizou uma performance artística
de conscientização de consumo na qual passou sete dias
acumulando todos os resíduos inorgânicos que produzia em uma
capa especial, o parangolixo-luxo.
“O lixo é um dos grandes problemas de hoje, tanto porque os
recursos naturais da Terra estão se esgotando, quanto porque não
há mais o que fazer com tanto lixo”, explica Alves.
“Precisamos tomar uma atitude que influencie as pessoas e
que minimize o problema.” [...]
Folhateen. Folha de S. Paulo. 08 set. 03, p. 6. *Adaptado: Reforma
Ortográfica.
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ITEM 4
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Texto II

Lixo gera renda no Quênia
Chinelos de borracha são usados em todo o mundo, em alguns
lugares até para ir à escola e ao trabalho. Um dia eles vão parar
no lixo ou se perdem nas ruas. As chuvas os levam para o mar e,
em algum momento, tudo vai parar numa praia. Na ilha Kiwayu,
que faz parte da Reserva Marinha Nacional de Kiunga, no Quênia,
dezenas são trazidas pelas correntes marítimas do Oceano Índico.
Ninguém sabia que fim dar a tanto lixo, que prejudicava a pesca e a
postura de ovos de tartarugas. Mas os brinquedos produzidos pelas
crianças com os chinelos acabaram inspirando os adultos a fazer arte
com a borracha que se acumulava nas praias.
Nasceu assim, em 1997, o projeto FlipFlop (sandálias de
borracha em inglês). Mulheres de Kiwayu, que até então pouco
tinham a fazer na ilha, além de cuidar de marido e filhos, formaram
a primeira comunidade de catadoras de chinelos e artesãs. Os
homens da comunidade Bajun continuam pescando e cultivando,
mas agora há outra forma de se gerar renda.
Razão Social. O Globo. 03 nov. 2009, p. 9.
Nesses dois textos, qual é o traço comum apresentado em
relação à questão da reciclagem do lixo?
A. ( ) Descartar é um fluxo contínuo.
B. ( ) Jogar coisas foras é fácil.
C. (X ) Reciclar produz lucros.
D. ( ) Reciclar gera recursos naturais.
GABARITO - C
SAIBA MAIS
Aprimore os seus conhecimentos. Veja mais sobre o que
é e como se estrutura um texto jornalístico acessando:
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/textosjornalisticos-no-enem.htm.
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Pretende-se o reconhecimento, pelo estudante, de opiniões
diferentes sobre um mesmo fato ou tema. A construção desse
conhecimento é um dos principais balizadores de um dos objetivos
de ensino da Língua Portuguesa, qual seja o de capacitar
o estudante a analisar criticamente os diferentes discursos,
inclusive o próprio, desenvolvendo a capacidade de avaliação dos
textos: contrapondo sua interpretação da realidade a diferentes
opiniões; inferindo as possíveis intenções do autor marcadas no
texto; identificando referências intertextuais presentes no texto;
percebendo os processos de convencimento utilizados para atuar
sobre o interlocutor/leitor; identificando e repensando juízos de
valor tanto socioideológicos (preconceituosos ou não) quanto
histórico-culturais (inclusive estéticos) associados à linguagem e
à língua e reafirmando sua identidade pessoal e social.

CONTEXTO DOS ITENS 5 e 6
A língua é uma construção humana, é processo e produto.
É preciso aprender, explorar e exercitar. A língua oral e a
língua escrita, em uma determinada situação de comunicação,
apresentam os chamados “níveis de linguagem”. Estes dizem
respeito à concordância em que o emissor e receptor estão para
que possam ser compreendidos, e, para tanto, existem linguagens
diferentes para ocasiões distintas. A gramática normativa
dita as regras de coerência, entretanto, na fala e na escrita,
especialmente informal, podemos usar elementos que não estão
gramaticalmente corretos, mas que são de entendimento para o
receptor. Um grande exemplo é a linguagem regional, que usa
elementos selecionados para determinadas situações, refere-se
aos falares locais, variações na fala que ocorrem de acordo com o
local geográfico onde os falantes estão ou de onde são naturais.
A linguagem popular, também chamada de linguagem informal ou
coloquial, é usada de forma espontânea e fluente pelas pessoas,
raramente segue as regras da gramática normativa e é carregada
15
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APRENDIZAGEM ESPERADA DOS ITENS 3 e 4

Caderno de Revisão
de vícios de linguagem, tais como pleonasmo, cacofonia, eco.
Gírias e expressões vulgares costumam aparecer com frequência
nesse tipo de linguagem. A linguagem culta, total oposto da
linguagem tratada anteriormente, é aquela identificada como
linguagem padrão, usada em livros didáticos, documentos e,
muitas vezes, é a usada nos telejornais. É mais comum usar esse
tipo de linguagem na escrita.
Fonte: https://www.estudopratico.com.br/niveis-de-linguagem/.
adaptações)

(Com

D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o
locutor e o interlocutor de um texto.

ITEM 5
Fonte: https://central3.to.gov.br/arquivo/357214

Leia o texto a seguir e responda ao item 5.
Assaltos insólitos
Assalto não tem graça nenhuma, mas alguns, contados depois,
até que são engraçados. É igual a certos incidentes de viagem,
que, quando acontecem, deixam a gente aborrecidíssima, mas
depois, narrados aos amigos num jantar, passam a ter sabor de
anedota.
Uma vez me contaram de um cidadão que foi assaltado em
sua casa. Até aí, nada demais.
Tem gente que é assaltada na rua, no ônibus, no escritório, até
dentro de igrejas e hospitais, mas muitos o são na própria casa. O
que não diminui o desconforto da situação.
Pois lá estava o dito-cujo em sua casa, mas vestido em roupa de
trabalho, pois resolvera dar uma pintura na garagem e na cozinha.
As crianças haviam saído com a mulher para fazer compras e
o marido se entregava a essa terapêutica atividade, quando, da
garagem, vê adentrar pelo jardim dois indivíduos suspeitos.
Mal teve tempo de tomar uma atitude e já ouvia:
— É um assalto, fica quieto senão leva chumbo.
16
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No texto, a expressão “―Paga mal, é um pão-duro” indica
uma linguagem
A. ( ) formal.
B. ( ) técnica.
C. ( ) regional.
D. (X ) informal.
GABARITO - D
SAIBA MAIS
Atente-se para as diferenças entre discurso direto,
discurso indireto e discurso indireto livre. Não deixe de
acessar:
https://www.infoescola.com/redacao/tipos-de-discurso/.
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Ele já se preparava para toda sorte de tragédias quando um
dos ladrões pergunta:
— Cadê o patrão?
Num rasgo de criatividade, respondeu:
— Saiu, foi com a família ao mercado, mas já volta.
— Então vamos lá dentro, mostre tudo.
Fingindo-se, então, de empregado de si mesmo, e ao mesmo
tempo para livrar sua cara, começou a dizer:
— Se quiserem levar, podem levar tudo, estou me lixando,
não gosto desse patrão. Paga mal, é um pão-duro. Por que não
levam aquele rádio ali? Olha, se eu fosse vocês, levava aquele
som também. Na cozinha, tem uma batedeira ótima da patroa.
Não querem uns discos? Dinheiro não tem, pois ouvi dizerem que
botam tudo no banco, mas ali dentro do armário tem uma porção
de caixas de bombons, que o patrão é tarado por bombom.
Os ladrões recolheram tudo o que o falso empregado indicou
e saíram apressados.
Daí a pouco, chegavam a mulher e os filhos.
Sentado na sala, o marido ria, ria, tanto nervoso quanto aliviado
do próprio assalto que ajudara a fazer contra si mesmo.
Fonte: SANTANNA Affonso Romano. PORTA DE COLÉGIO E OUTRAS
CRÔNICAS São Paulo: Ática 1995. (Coleção Para gostar de ler.)
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Leia o texto a seguir e responda aos itens 6 e 7.
Tudo vai melhorar!
Numa feira de agropecuária, um fazendeiro do Mato Grosso
do Sul encontrou-se com um fazendeiro do estado do Tocantins:
O fazendeiro do Mato Grosso do Sul perguntou:
― Cumpadre, se o senhor não se importa deu perguntar, qual
é o tamanho da sua fazenda?
O fazendeiro do Tocantins respondeu:
― Óia, cumpadre! Acho que deve di dar aí uns quatrocentos
hectare, é piquinina! E a sua?
Como o fazendeiro do Mato Grosso do Sul era daquele
tipo meio arrogante e cheio de mania de grandeza, ele foi logo
esnobando o outro fazendeiro dizendo:
― Cumpadre! O senhor sabe que eu nunca me interessei de
contá, eu só sei que eu saio de manhã bem cedinho e quando
é meio dia eu ainda nem cheguei na metade da propriedade.
Respondeu o fazendeiro do Mato Grosso.
O fazendeiro do Tocantins, comovido, deu uns tapinhas nas
costas do fazendeiro do Mato Grosso e disse:
― Eu sei, cumpadre!... Eu sei! No começo, eu também andava
de carroça...Squenta não!... Guenta firme, cumpadre! Tenho
certeza que tudo vai melhorar!
Fonte: Edilson Rodrigues Silva acesso 03/09/2012.

ITEM 6
Fonte:https://central3.to.gov.br/arquivo/357214/. (Com adaptações.)

No texto, as palavras “Cumpadre, Óia, piquinina, contá,
squenta, guenta”, usadas pelos fazendeiros do Tocantins e
do Mato Grosso do Sul, representam uma linguagem
A. ( ) científica.
B. ( ) formal.
C. (X ) informal.
D. ( ) técnica.
GABARITO - C

18

Caderno de Revisão

APRENDIZAGEM ESPERADA DOS ITENS 5 e 6

Por meio desse descritor, pode-se avaliar a habilidade do
estudante em identificar quem fala no texto e a quem ele se
destina, essencialmente, por meio da presença de marcas
linguísticas (o tipo de vocabulário, o assunto, etc), evidenciando,
também, a importância do domínio das variações linguísticas que
estão presentes em nossa sociedade.

CONTEXTO DO ITEM 7
Ler é um exercício. Levantar hipóteses, analisar, comparar,
relacionar são passos que auxiliam nessa tarefa. Ler e
compreender, no primeiro momento, sem dúvida nenhuma,
envolve habilidades cognitivas que vão desde a compreensão do
sistema de escrita, a leitura fluente, até a capacidade de localizar
e destacar informações explícitas e implícitas. Por isso, existe
uma habilidade que merece destaque: a inferência. Segundo
Houaiss, inferir é: concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, indícios;
deduzir. Ao ler um texto, as informações podem estar explícitas ou
implícitas. Inferir é conseguir chegar a conclusões a partir dessas
informações. O objetivo da interpretação não é simplesmente
descrever os fatos, mas acrescentar sentido a eles.
Fonte: https://escolakids.uol.com.br/portugues/importancia-dainferencia-para-a-interpretacao-textual.htm. (Com adaptações.)
D4 - Inferir uma informação implícita em um texto.
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SAIBA MAIS
A comunicação é fundamental para as relações humanas.
No entanto, há diversos tipos de linguagens e normas
que são empregados em nosso cotidiano. Entenda mais
acessando:
https://www.todoestudo.com.br/portugues/linguagemformal-e-informal.
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ITEM 7
Fonte:https://central3.to.gov.br/arquivo/357214/. (Com adaptações.)

A partir da leitura do texto “Tudo vai melhorar”, pode–se
inferir que o meio de transporte que o fazendeiro do Mato Grosso
do Sul utilizava para andar em sua fazenda era
A. ( ) carro esporte.
B. (X ) carroça.
C. ( ) moto.
D. ( ) bicicleta.
GABARITO - B
APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor avalia a habilidade de reconhecer uma
informação que não está explícita verbalmente em um texto.
As informações implícitas no texto são aquelas que não estão
presentes claramente na base textual, mas podem ser construídas
pelo leitor por meio da realização de inferências que as marcas do
texto permitem. Além das informações explicitamente anunciadas,
há outras que podem ser pressupostas e, consequentemente,
inferidas pelo leitor.
SAIBA MAIS
Inferir não é uma tarefa fácil. Requer muita leitura e
prática de exercícios. Por isso, pratique. Confira mais
exercícios em:
https://www.educacaoetransformacao.com.br/atividadesde-portugues-8-ano/.

CONTEXTO DOS ITENS 8, 9 e 10
Para construir o sentido do texto, é necessária a mobilização
pelo leitor de diversas competências cognitivas e sociais, o seu
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D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

ITEM 8
Fonte: https://central3.to.gov.br/arquivo/357214/.

Leia o texto a seguir e responda ao item 8.
Um dia de professor
Eu Iecionava para crianças de 7 anos. O desenho do
personagem He-man, com sua poderosa espada de Greyskull,
era febre entre a garotada. Na semana da Pátria, eu estava
empolgadíssima, falando sobre a Independência do Brasil.
Contava sobre a chegada de Dom Pedro às margens do riacho
do Ipiranga, onde havia ocorrido o grito da Independência. Diante
da classe atenta, eu gesticulava, dando um colorido especial ao
episódio:
— Dom Pedro, indignado, tirou a espada e disse…
Nesse momento, um aluno se antecipou e, do meio da sala,
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conhecimento de mundo, o contexto, materialidade do texto,
condições imprescindíveis para entender o seu funcionamento.
Para isso, muitas vezes, utilizamos recursos para expressar algum
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. O duplo sentido, por exemplo,
é um recurso no qual são utilizadas palavras ou expressões
que possuem diferentes interpretações. A ambiguidade é um
recurso que é utilizado, na maioria das vezes, sem que haja
uma intenção. Trata-se de uma indeterminação de sentido que
palavras e expressões que carregam, dificultando a compreensão
do enunciado e, por isso, seu uso deve ser evitado. Outro efeito
de sentido muito comum é a ironia, que consiste na utilização de
determinada palavra ou expressão que, em um outro contexto
diferente do usual, ganha um novo sentido, gerando um efeito
de humor. E o humor é a utilização de situações que pareçam
cômicas ou surpreendentes para provocar o leitor.
Fonte:https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/gramatica/efeitossentido-duplo-sentido-ambiguidade-ironia-humor.htm. (Com
adaptações)
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gritou:
— Pelos poderes de Greyskull!!!
Parei espantada, olhei para ele e caí na gargalhada,
acompanhada, é claro, pelo restante da classe.
Fonte: FELISIMINA DALVA TEIXEIRA, dalvafelis@uol.com.br Revista
Nova Escola. n°182, maio de 2005. p.6.

Nesse texto, o humor é provocado
A. ( ) pela atitude desinibida da professora.
B. (X ) pela frase atribuída a Dom Pedro.
C. ( ) pelo gesto heroico de Dom Pedro.
D. ( ) pelo desempenho dos estudantes na sala.
GABARITO - B
SAIBA MAIS
Ler tirinhas pode ser um bom exercício para você praticar
a leitura de textos humorísticos. Acesse:
https://www.acessaber.com.br/atividades/interpretacao-detexto-tira-mafalda-8o-ano.

ITEM 9
Fonte:iperacav.blogspot.com/2013/10/atividades-com-textoshumoristicos.html. (Com adaptações)

Leia os texto a seguir e responda ao item 9.
Texto I
Pulga sonhadora
Duas pulgas conversando:
— O que você faria se ganhasse na loteria?
A amiga responde, com ar de sonhadora:
— Eu comprava um cachorro só para mim.
Brasil Almanaque de Cultura popular, nº 61, abr.2004

Responda a questão relacionada aos textos lidos acima.
O que provoca humor no texto I?
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GABARITO - C
SAIBA MAIS
Continue avançando em conhecimento. Acesse:
http://soslportuguesa.blogspot.com/2011/08/leitura-einterpretacao-de-textos.html.

ITEM 10
http://www.saems.caedufjf.net/wp-content/uploads/2017/03/BOLETIM_
SAEMS_LP_8EF_VOL3.pdf. (Com adaptações)

Leia o texto a seguir e responda ao item 10.
Juquinha, o terrível
Sabendo que o filho não era chegado a assuntos religiosos,
a mãe estranha ao ver Juquinha ajoelhado no quarto, de mãos
postas.
— O que está fazendo, meu filho?
— Rezando para que o Rio Amazonas vá para a Bahia –
responde o menino.
— Mas por quê?
— Porque foi isso que eu escrevi na prova de Geografia.
(Fonte: Almanaque Brasil, maio 2001)

O que torna esse texto engraçado é a
A. (X ) segunda resposta do filho.
B. ( ) curiosidade da mãe sobre o filho.
C. ( ) mãe estranhar a atitude do filho.
D. ( ) primeira resposta do filho.
GABARITO - A
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A. ( ) Duas pulgas conversando.
B. ( ) Pulgas sonhando em ganhar na loteria.
C. (X ) O fato de a pulga sonhar em ter um cachorro só para
ela.
D. ( ) A pulga sonhar com algo impossível.
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SAIBA MAIS
Você sabia que a ironia pode se apresentar em diferentes
formas? O sarcasmo é uma delas. Saiba mais acessando:
https://www.infoescola.com/linguistica/ironia/.

APRENDIZAGEM ESPERADA DOS ITENS 8, 9 e 10

Esse descritor avalia a habilidade de reconhecer o efeito
de ironia em um texto ou humor causados por expressões
diferenciadas, utilizadas no texto pelo autor, ou, ainda, pela
utilização de pontuação e notações. Essa habilidade é avaliada
por meio de textos verbais e não verbais, sendo muito valorizadas
em atividades com textos de gêneros variados sobre temas
atuais com espaço para várias possibilidades de leitura, como
textos publicitários, as charges, os textos de humor ou as letras
de músicas, levando o estudante a perceber o sentido irônico ou
humorístico do texto, que pode estar representado tanto por uma
expressão verbal inusitada, quanto por uma expressão facial da
personagem. O suporte é uma tirinha, gênero bastante familiar a
estudantes desse nível de escolarização.

CONTEXTO DO ITEM 11
As palavras são providas de sentido e, na maioria das
vezes, são polissêmicas, ou seja, podem assumir, em contextos
diferentes, significados também diferentes. Assim, temos a
linguagem figurada, que é usada para dar mais expressividade
ao discurso, para tornar mais amplo o significado de uma palavra.
Além disso, também serve para criar significados diferentes ou
quando o interlocutor não encontra um termo adequado para o
que deseja comunicar. A compreensão da linguagem figurada
pode depender do contexto de cada indivíduo, isto porque este
é um tipo de linguagem não convencional que não se baseia
nas normas usuais de comunicação. Por isso, é preciso que o
leitor preste bem atenção na intenção do locutor ao emitir uma
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mensagem, seja ela escrita ou imagética.
(Com

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

ITEM 11
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/saep/portugues/
saep_port_9ef/internas/d18.ht

Leia o texto a seguir e responda ao item 11.
Os riscos da “aldeia global”
“O incrível desenvolvimento da ciência e da tecnologia
contemporânea aperfeiçoou de tal forma os instrumentos de
comunicação que atualmente nenhuma parte do mundo está
isolada das outras; assim, nosso planeta já não passa de uma
“aldeia global”.
No entanto, essa maravilhosa conquista do homem é também uma
faca de dois gumes. (...)”
Ao empregar a expressão “faca de dois gumes”, o autor
quer mostrar
A. ( ) a conquista das novas tecnologias pelo homem moderno.
B. (X ) os aspectos positivos e negativos da conquista do
homem.
C. ( ) a comunicação como forma de perigo para a sociedade.
D. ( ) os perigos que o desenvolvimento da ciência traz.
GABARITO - B
APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor avalia a habilidade de compreender o sentido de
uma expressão de acordo com o contexto em que se insere. Ou
seja, é o reconhecimento da alteração do significado decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão, dependendo
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Fonte:
https://www.significados.com.br/linguagem-figurada/.
adaptações)
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da intenção do autor, a qual pode assumir sentidos diferentes do
seu sentido literal. O suporte é um fragmento de um artigo, gênero
familiar a estudantes nesse nível de escolarização no ambiente
escolar.
SAIBA MAIS
Muitos autores utilizam as figuras de linguagem para
incrementar seus textos. É um recurso muito utilizado
também em textos poéticos. Para saber mais sobre as
figuras de linguagem, acesse:
https://www.infoescola.com/portugues/figuras-delinguagem/.

CONTEXTO DO ITEM 12
Entre as áreas de estudo da Língua Portuguesa, está a
Morfologia, que é o estudo da estrutura, da formação e da
classificação das palavras. Na Morfologia, as palavras são
estudadas isoladamente, desconsiderando-se a função que
exercem dentro da frase ou do período, estudo realizado pela
Sintaxe. Nos estudos morfológicos, as palavras estão agrupadas
em dez classes, que podem ser chamadas de classes de palavras
ou classes gramaticais. Dentre essas classes, está o Advérbio.
O advérbio é um termo modificador que, de maneira
independente, expressa uma circunstância (de lugar, de tempo, de
modo, de intensidade, de condição, dentre outras) e desempenha
na oração a função de adjunto adverbial. Em geral, as gramáticas
classificam o advérbio como a palavra que se refere ao verbo
modificando seu sentido.
É importante a exploração das classes gramaticais no
contexto do texto abordado, tendo em vista a necessidade de
coesão e coerência textual que formam sequências veiculadoras
de sentidos. Os principais elementos de coesão textual são
as conjunções/locuções conjuntivas, os advérbios/locuções
adverbiais, preposições/locuções prepositivas.
Fonte: https://www.infoescola.com/portugues/adverbios/. (Com
adaptações)
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ITEM 12
Fonte:http://www.saep.caedufjf.net/wp-content/uploads/2018/01/SAEP_
RP_LP9EF.pdf. (Com adaptações)

Leia o texto a seguir e responda ao item 12.
Quatis roubam a cena em parque
Pedalinho, quadras de futebol, piscina, pista de bicicross...
Que nada! A sensação do Parque Ecológico do Tietê, na Penha
(zona leste de São Paulo) , são os ativos e gulosos quatis.
Na trilha ecológica, as crianças se divertem com os bichos. E
os representantes da espécie Nasua nasua são nada “na deles”.
Se alguém oferece um salgadinho, os quatis querem logo o
pacote inteiro. E não adianta esconder, porque eles têm ótimo
olfato. Tayná dos Santos, 14, que o diga.
Quando a Folha esteve no parque, no domingo passado, ela
disputava com um quati sua mochila incrementada. “É que eu dei
uma batata frita para ele e depois guardei o pacote aí dentro”,
afirmou, rindo muito.
Mas logo relembrou episódios menos felizes. “Quando eu tinha
cinco anos, dei uma bolacha e levei uma mordida no dedo. Doeu
muito!”.
Mais à frente na trilha, famílias domingueiras - o parque recebe
cerca de 40 mil visitantes no fim de semana - se divertem com um
bando de pelo menos 30 quatis. [...]
Alimentar os quatis traz risco à saúde dos bichos e das pessoas.
A contaminação por raiva é avaliada constantemente nos
animais, mas não é possível garantir que o quati não tenha pego
a doença recentemente, explica Liliane Milanelo, que coordena o
centro de recuperação de animais silvestres do parque[...].
Segundo a veterinária, se as pessoas não pararem de dar
comida aos quatis, os animais poderão ser retirados do local.
Cotidiano. Folha da São Paulo , 31 out. 2010.
Fonte: http://www.saep.caedufjf.net/wp-content/uploads/2018/01/
SAEP_RP_LP9EF.pdf. (Com adaptações)
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D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no
texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.
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No trecho “... se as pessoas não pararem...”, a palavra
destacada indica

A. ( ) causa.
B. ( ) tempo.
C. (X ) condição.
D. ( ) explicação.
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor avalia a habilidade de identificar a relação
semântica estabelecida por uma palavra em um texto, ou seja,
pretende o reconhecimento das relações de coerência no texto
em busca de uma concatenação perfeita entre as partes do
texto, as quais são marcadas pelas conjunções, advérbios etc.,
formando uma unidade de sentido. O suporte é um fragmento de
uma crônica jornalística, gênero familiar a estudantes desse nível
de escolarização.
SAIBA MAIS
Os conectivos são essenciais para estabelecer a coesão
e a coerência textual. São os conectivos que dão a
ideia de, por exemplo, dúvida, comparação, conclusão,
exemplificação, dentre outras. Fique por dentro. Acesse:
https://demonstre.com/5-atividades-para-entenderrelacoes-logico-discursivas/
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