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1 APRESENTAÇÃO 

PREZADO (A) ESTUDANTE 

 

O Departamento de Gestão Escolar da Secretaria de Educação e Desporto, 

com a colaboração da Coordenação de Avaliação de Aprendizagem e Desempenho 

Educacional, produziu este caderno pedagógico que possibilita a você, aluno da rede 

de ensino público do Estado do Amazonas, aprofundar seus conhecimentos 

científicos, familiarizar-se com a estrutura dos itens e objetivos desse formato de 

avaliação das Provas do SAEB – a qual é aplicada pelo Ministério da Educação para 

todos os estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, SADEAM e 

AVAM – aplicadas pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas também 

para os estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental. Nesse sentido, 

este caderno pode auxiliar tanto você, estudante, como o seu professor, no que se 

refere ao entendimento de como os objetos de conhecimento são apresentados nos 

itens aplicados. A ideia é que vocês discutam, resolvam e conheçam esses itens, para 

que possam aprofundar seus estudos nos objetos de conhecimento já desenvolvidos 

na sala de aula e, assim, melhorar o processo de ensino-aprendizagem que ocorre 

nas escolas públicas do Estado do Amazonas.   
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2 OBJETOS DE CONHECIMENTO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

Tópicos da Matriz de Referência de Língua Portuguesa – SAEB 

I – Procedimentos de Leitura 

II – Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do Texto 

III – Relação entre Textos 

IV – Coerência e Coesão no Processamento do Texto 

V – Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

VI – Variação Linguística 

Objetos de Conhecimento Estruturante de Língua Portuguesa da Educação 
Básica 

1. Práticas Discursivas: oralidade, leitura e escrita  

1.1 Oralidade  

1.3 Escrita  

1.3 Leitura/Literatura  

2. Análise Linguística e as práticas discursivas 

Quantidade de Itens por Temas da Matriz de Referência de Língua Portuguesa 
– SAEB 

I – Procedimentos de Leitura 

v 5 itens 

II – Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na Compreensão do Texto 

v 2 itens 

III – Relação entre Textos 

v 2 itens 

IV – Coerência e Coesão no Processamento do Texto 

v 7 itens 

V – Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

v 4 itens 

VI – Variação Linguística 

v  1 item. 
VI. Variação Linguística 
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3 ATIVIDADES PROPOSTAS 

Exercícios Propostos para os estudantes do 9º ano – Língua Portuguesa 

Tópico I. Procedimento de Leitura 

D1 – Localizar informações explícitas em um texto 

 

1. (SAEB) Leia o texto abaixo e responda. 

 

Por que o xixi muda de cor? 
 Ele pode mudar de cor por causa de pigmentos contidos em alguns alimentos 

e remédios que ingerimos ou em decorrência de alguma doença. Em condições 

normais, a coloração do xixi varia de um amarelo clarinho, quase transparente, até o 

amarelo-escuro. Esse tom amarelado vem de três pigmentos sanguíneos — o 

urocromo, a bilirrubina e a creatinina —, que são filtrados pelos rins enquanto a urina 

é produzida. Quanto mais água ingerimos, mais diluímos esses pigmentos e, 

consequentemente, mais claro fica o xixi. "Por isso, urina clara é quase sempre sinal 

de que estamos bem hidratados", diz Cláudio Luders, nefrologista do Hospital das 

Clínicas, em São Paulo.  
http://mundoestranho.abril.com.br/materia/por-que-o-xixi-muda-de-cor. Último acesso em 23/09/2013. 

 

De acordo com o texto, a urina clara quase sempre sinaliza que estamos 

(A) infectados  

(B) hidratados. 

(C) desidratados. 

(D) pigmentados. 
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D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão. 
 

2. (SPAECE) Leia o texto abaixo e responda. 
 

Sinceridade de criança 
 

Era uma época de “vacas magras”. Morava só com meu filho, pagando aluguel, 

ganhava pouco e fui convidada para a festa de aniversário de uma grande amiga. O 

problema é que não tinha dinheiro messmoooooo. 

Fui a uma relojoaria à procura de uma pequena joia, ou bijuteria mesmo, algo 

assim, e pedi à balconista: 

– Queria ver alguma coisa bonita e barata para uma grande amiga! 

Ela me mostrou algumas peças realmente caras, que na época eu não podia 

pagar. 

Então eu pedi: 

– Posso ver o que você tem, assim... alguma coisa mais baratinha? 

E a moça me trouxe um pingente folheado a ouro... bonito e barato. Eu gostei e 

levei. 

Quando chegamos ao aniversário, (eu e meu filho) fomos cumprimentar minha 

amiga, que, ao abrir o presente, disse: 

– Nossa, muito obrigada!!!!! Que coisa linda!!!!! 

E meu filho, na sua inocência de criança bem pequena, sem saber bem o que 

significava a expressão “baratinha” completou: 

– E era a mais baratinha que tinha!!!. 
Disponível em: <http://recantodasletras.uol.com.br/infantil/610758>. Acesso em: 22 mar. 2010.  

 

Nesse texto, a expressão “‘vacas magras’” (1° parágrafo) indica que a narradora 

(A) comprava objetos baratos. 

(B) havia perdido muito peso. 

(C) possuía pouco dinheiro. 

(D) tinha criação de gado. 
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D4 – Inferir uma informação implícita no texto 

 
3. (AvaliaBH). Leia o texto abaixo. 

 
No ano 3000 

 

No ano 3000 

Os homens já vão ter 

se cansado das máquinas 

e as casas serão novamente românticas. 

 

O tempo vai ser usado sem pressa: 

gerânios enfeitarão as janelas, 

amigos escreverão longas cartas. 

 

Cientistas inventarão novamente 

o bonde, a charrete. 

Pianos de cauda encherão as tardes de música 

e a terra flutuará no céu 

muito mais leve, muito mais leve. 
MURRAY, Roseana. Casas. Belo Horizonte: Formato, 1994, p.14. 

 

Na primeira estrofe, o eu lírico, ou seja, aquele que se expressa no poema, 

(A) apresenta os objetos abandonados. 

(B) descreve as relações de amizade. 

(C) mostra os novos inventos. 

(D) prevê como será o mundo no futuro. 
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D6 – Identificar o tema de um texto. 
 
4. (SADEAM). Leia o texto abaixo e responda. 
 

Trindade terá sistema híbrido 
 

 Dependendo das condições climáticas, a energia eólica é muito indicada para 

regiões de acesso restrito, e, por isso, com menores demandas – como as ilhas. 

Seguindo esta linha, o CEPEL, juntamente com a Eletrobrás e a Marinha do Brasil, 

desenvolvem, desde 2005, projeto de instalação de fontes alternativas na ilha de 

Trindade, no litoral do Espírito Santo. 

 A ideia é implantar um sistema híbrido de energia solar e eólica com capacidade 

para gerar 120kW, o suficiente para reduzir de 60 mil para 2 mil litros o consumo anual 

de óleo diesel na ilha, que atualmente é atendida por geradores movidos a óleo. 

 – Localizada a 1.200 quilômetros da costa brasileira, a Ilha de Trindade é 

estratégica para garantir a extensão territorial do país, e por isso é ocupada pela 

Marinha. Mas, para que tenha energia, precisa ser alimenta por óleo diesel, que, de 

dois em dois meses, chega transportado por barcos, em viagem que dura cerca de 

quatro dias. Daí a grande importância desse projeto – exemplifica Ricardo Dutra, 

pesquisador do Cepel. 
Jornal do Brasil. 27 jul. 2007.  

 

O tema desse texto é 

(A) a implantação de um novo sistema de energia em Trindade. 

(B) a importância do sistema de energia a diesel em Trindade. 

(C) a localização de Trindade em relação à costa do Brasil. 

(D) a ocupação estratégica de Trindade pela Marinha do Brasil. 
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D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. 
 
5. (AvaliaBH). Leia o texto abaixo. 

Iracema 

 

 Além, muito além daquela serra, que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. 

 Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a 

asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. 

 O favo da jati não era doce como seu sorriso; nem a baunilha recendia no 

bosque como seu hálito perfumado. 

 Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas 

do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo, da grande nação tabajara. O pé grácil e 

nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras 

águas. 

 Um dia, ao pino do sol, ela repousava em um claro da floresta. Banhava-lhe o 

corpo a sombra da oiticica, mais fresca do que o orvalho da noite. [...] 
ALENCAR, José de. Iracema. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br> Acesso em: 29 jul. 2009. 

Fragmento.  
 

O trecho desse texto que apresenta uma opinião sobre Iracema é: 

(A) “... além daquela serra [...] nasceu Iracema.”. (1° parágrafo) 

(B) “O favo da jati não era doce como seu sorriso;...”. (3° parágrafo) 

(C) “... ela repousava em um claro da floresta.”. (5° parágrafo) 

(D) “Banhava-lhe o corpo a sombra da oiticica,...”. (último parágrafo) 
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Tópico II. Implicações do Suporte, do Gênero e/ou do Enunciador na 
Compreensão do Texto 

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, 
quadrinhos, foto etc.).   
 
6. (SAETHE) Leia o texto abaixo. 

 

 
SOUSA, Maurício de. Disponível em: <http://blogdosquadrinhos.blog.uol.com.br/arch2009-07-01_2009-07-

31.html>. Acesso em: 29 dez. 2015.  
 

De acordo com esse texto, o garoto pendurado no galho da árvore desejava que  

(A) Zé Lelé conversasse com ele. 

(B) Zé Lelé jogasse futebol. 

(C) Zé Lelé lhe ajudasse a descer do galho. 

(D) Zé Lelé também subisse no galho. 

 

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. 
 
7. (PAEBES) Leia o texto abaixo. 
 

Qual é a cor do cavalo? 
 

A piada é sem graça de tão velha: qual é a cor do cavalo branco de Napoleão? 

Pois a resposta é: depende de quem o retratou. Usar um cavalo branco ajuda a 

distinguir o protagonista de outros elementos presentes em uma pintura, por isso o 

uso frequente. Mas os artistas registraram o general francês em cavalos de várias 

cores. 
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Jacques-Louis David representou Napoleão Bonaparte sobre um grande corcel 

branco – a imagem mais famosa do general em ação – em “Napoleão Cruzando os 

Alpes”. Pois há um quadro, de 1848, que é uma versão mais realista da mesma cena. 

Depois de ver a pintura de David no Museu do Louvre, que julgou implausível (um 

cavalo empinando no alto de uma montanha?), o pintor de Paul Delaroche decidiu 

colocar Napoleão montado numa mula castanha. Outro pintor, Jean-Léon Gérome, 

que registrou a invasão francesa ao Egito, mostra o general contemplando as 

pirâmides sobre um cavalo marrom. Na campanha da Rússia, Napoleão usou uma 

mula – branca.  

“Ele deve, sim ter usado muitos cavalos brancos, mas trocava de montaria 

durante as batalhas, que eram muito longas”, diz a professora da UNESP Beatriz 

Westin, autora de “A Arte como Expressão da Glória – Napoleão Bonaparte”. 
Disponível em: <http://www.nucleodebroglie.com/2013/03/qual-e-cor-do-cavalo.html>. Acesso em: 23 fev. 
2014.   
 

A finalidade deste texto é 

(A) convencer. 

(B) divertir. 

(C) informar. 

(D) narrar.  

 

Tópico III. Relação entre Textos 

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.  

8. (Prova Brasil) Leia os textos abaixo:  

Texto I 

Monte Castelo 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor, eu nada seria. 
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É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade; 
O amor é bom, não quer o mal, 
Não sente inveja ou se envaidece. 
 
Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É um não contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder. 
É um estar-se preso por vontade; 
É servir a quem vence o vencedor; 
É um ter com quem nos mata lealdade, 
Tão contrário a si é o mesmo amor. 
 
Estou acordado, e todos dormem, todos dormem, todos dormem. 
Agora vejo em parte, 
Mas então veremos face a face. 
É só o amor, é só o amor 
Que conhece o que é verdade. 
Ainda que eu falasse a língua dos homens 
E falasse a língua dos anjos, 
Sem amor eu nada seria. 

 
Legião Urbana. As quatro estações. EMI, 1989 – Adaptação de Renato Russo: I Coríntios 13 e Soneto 11, de 

Luís de Camões. 
 

Texto II 

Soneto 11 

Amor é fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói e não se sente; 
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer; 
 
É um não querer mais que bem querer; 
É solitário andar por entre a gente; 
É nunca contentar-se de contente; 
É cuidar que se ganha em se perder; 
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É querer estar preso por vontade; 
É servir a quem vence o vencedor; 
É ter com quem nos mata lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor 
Nos corações humanos amizade, 
Se tão contrário a si é o mesmo amor? 
                                                    Luís Vaz de Camões. Obras completas. Lisboa: Sá da Costa, 1971. 

O texto I difere do texto II 

(A) na constatação de que o amor pode levar até à morte. 

(B) na exaltação da dor causada pelo sofrimento amoroso. 

(C) na expressão da beleza do sentimento dos que amam. 

(D) na rejeição da aceitação passiva do sofrimento amoroso. 

 
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao 
mesmo fato ou ao mesmo tema. 
 
9. (SPAECE) Leia os textos abaixo.  

 
Texto 1 
 Emagrecer melhora saúde, mas não melhora humor, indica estudo 
 Emagrecer melhora saúde, mas não melhora humor, indica estudo [...] A 

pesquisa observou 1,9 mil pacientes britânicos acima do peso com mais de 50 anos, 

aconselhados a perder peso por questões de saúde. O estudo [...] afirma que pessoas 

que perderam mais de 5% de peso ficaram mais saudáveis, porém mais propensas a 

sentir mau humor.  

 A equipe da Universidade College London (UCL) afirmou que quem estiver 

tentando perder peso deve procurar o apoio de amigos e profissionais de saúde, caso 

sinta necessidade. [...] As 278 pessoas que emagreceram também registraram queda 

na pressão e no nível de lipídios. Mas também tiveram uma probabilidade 50% maior 

de se sentir tristes, em comparação com aqueles que mantiveram o mesmo peso.  

 Para os cientistas, isso poderia ser explicado pelas dificuldades de se manter 

uma dieta, como, por exemplo, resistir a beliscar e evitar encontros com amigos que 

envolvam refeições. “Não queremos desestimular as pessoas a tentar perder peso, 
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porque isso traz enormes benefícios de saúde. Mas as pessoas não devem ter a 

expectativa de que emagrecer vai imediatamente melhorar todos os aspectos de suas 

vidas”, afirmou a doutora Sarah Jackson, que coordenou a pesquisa. [...]  
Disponível em: <http://migre.me/kZQMG>. Acesso em: 12 ago. 2014. Fragmento. 

 
Texto 2  
 
 Emagrecer faz bem para a saúde e também contribui para uma melhor noite de 

sono. Adultos obesos que emagreceram 5% do peso corporal total depois de seis 

meses relataram que dormem melhor e por mais tempo. É o que revela um novo 

estudo apresentado numa reunião da Sociedade Internacional de Endocrinologia e da 

Sociedade de Endocrinologia, em Chicago, nos Estados Unidos. 

 Além disso, o estudo também mostrou que a perda de peso neste período 

melhorou a qualidade do sono e o humor, independentemente da maneira como os 

indivíduos emagreceram. “Este estudo confirma vários outros que relatam que a perda 

de peso está associada com o aumento da duração do sono”, afirmou a principal 

pesquisadora do estudo, Nasreen Alfaris, da Universidade da Pensilvânia, Filadélfia.  

 O estudo examinou 390 homens e mulheres obesos por dois anos. [...] Os 

participantes que emagreceram ainda mais que 5% do peso corporal relataram ainda 

mais melhorias na qualidade do sono e do humor. “Mais estudos são necessários para 

analisar os efeitos de ganhar peso novamente sobre a duração e a qualidade do sono”, 

finaliza Alfaris.  
Disponível em: <http://migre.me/kZQyh>. Acesso em: 12 ago. 2014. Fragmento. 

 

Em relação à melhoria do humor das pessoas que emagreceram 5% do peso corporal, 

esses textos apresentam posições  

(A) complementares.  

(B) contrárias.  

(C) inconsistentes.  

(D) semelhantes. 
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Tópico IV. Coerência e Coesão no Processamento do Texto 

D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou 
substituições que contribuem para a continuidade de um texto. 
 
10. (Prova Brasil). Leia o texto abaixo: 

A floresta do contrário 

 Todas as florestas existem antes dos homens.  

 Elas estão lá e então o homem chega, vai destruindo, derruba as árvores, 

começa a construir prédios, casas, tudo com muito tijolo e concreto. E poluição 

também.  

 Mas nesta floresta aconteceu o contrário. O que havia antes era uma cidade 

dos homens, dessas bem poluídas, feia, suja, meio neurótica.  

 Então as árvores foram chegando, ocupando novamente o espaço, 

conseguiram expulsar toda aquela sujeira e se instalaram no lugar.  

 É o que se poderia chamar de vingança da natureza – foi assim que terminou 

seu relato o amigo beija-flor.  

 Por isso ele estava tão feliz, beijocando todas as flores – aliás, um colibri bem 

assanhado, passava flor por ali, ele já sapecava um beijão.  

 Agora o Nan havia entendido por que uma ou outra árvore tinha parede por 

dentro, e ele achou bem melhor assim.  

 Algumas árvores chegaram a engolir casas inteiras.  

 Era um lugar muito bonito, gostoso de se ficar. Só que o Nan não podia, pre-

cisava partir sem demora. Foi se despedir do colibri, mas ele já estava namorando 

apertado a uma outra florzinha, era melhor não atrapalhar. 
LIMA, Ricardo da Cunha. Em busca do tesouro de Magritte. São Paulo: FTD, 1988. 

 

No trecho “Elas estão lá e então o homem chega,...” (2° parágrafo), a palavra 

destacada refere-se a: 

(A) flores. 

(B) casas. 

(C) florestas. 

(D) árvores. 
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D7 – Identificar a tese de um texto. 

11. (SAEPE) Leia o texto abaixo. 
 

Passe um dia sem carne  
 

O que os brasileiros comem no dia a dia? Você ficaria sem “mistura” uma vez por 

semana? Motivos há de sobra para atender a esse convite. A intenção é incentivar as 

pessoas a deixarem de consumir carne ao menos uma vez por semana. A ideia é boa 

para a saúde pessoal e para a do planeta. 

Uma campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira – também adotada pela 

Prefeitura de São Paulo – quer estimular esse hábito. Ao diminuir o consumo de carne, 

reduz-se, ao mesmo tempo, o desperdício de água, o desmatamento, a desertificação, 

a extinção de espécies, a destruição de habitats e até de biomas inteiros. A pecuária 

é responsável pela emissão de cerca de 17% dos gases de efeito estufa no planeta. 

Mais da metade da produção mundial de alimentos é destinada à ração para animais 

de abate. [...] 

Uma dieta sem carnes favorece a prevenção de doenças crônicas degenerativas, 

como hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, colesterol elevado, diversos 

tipos de câncer e diabetes, segundo a Associação Diabética Americana.[...] 

A campanha é um convite para repensar nossa alimentação cotidiana, muitas 

vezes pobre em nutrientes pelo simples desconhecimento da variedade de hortaliças 

e verduras disponíveis. 
JORGE, Eduardo. Galileu, n. 2201, nov. 2009. Fragmento.  

 

Nesse texto, qual é a tese defendida pelo autor? 

(A) Deve-se repensar a alimentação vegetariana. 

(B) Evitar o consumo de carnes é bom para a saúde. 

(C) Gasta-se muita ração com animais de abate. 

(D) Incentivar a pecuária prejudica o planeta. 
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D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-
la. 
 

12. (SPAECE) Leia o texto a seguir e responda. 

 

A dor de crescer 
 

 Período de passagem, tempo de agitação e turbulências. Um fenômeno 

psicológico e social, que terá diferentes particularidades de acordo com o ambiente 

social e cultural. Do latim ad, que quer dizer para, e olescer, que significa crescer, mas 

também adoecer, enfermar.  

 Todas essas definições, por mais verdadeiras que sejam, foram formuladas por 

adultos. 

 “Adolescer dói” - dizem as psicanalistas [Margarete, Ana Maria e Yeda] – 

“porque é um período de grandes transformações. Há um sofrimento emocional com 

as mudanças biológicas e mentais que ocorrem nessa fase. É a morte da criança para 

o nascimento do adulto. Portanto, trata-se de uma passagem de perdas e ganhos e 

isso nem sempre é entendido pelos adultos."  

 Margarete, Ana Maria e Yeda decidiram criar o “Ponto de Referência” 

exatamente para isso.  Para facilitar a vida tanto dos adolescentes quanto das pessoas 

que os rodeiam, como pais e professores. "Estamos tentando resgatar o sentido da 

palavra diálogo" – enfatiza Yeda –"quando os dois falam, os dois ouvem sempre 

concordando um com o outro, nem sempre acatando. Nosso objetivo maior talvez seja 

o resgate da interlocução, com direito, inclusive, a interrupções."  

 Frutos de uma educação autoritária, os pais de hoje se queixam de estar 

vivendo a tão alardeada ditadura dos filhos. Contrapondo o autoritarismo, muitos 

enveredaram pelo caminho da liberdade generalizada e essa tem sido a grande 

dúvida dos pais que procuram o “Ponto de Referência”: proibir ou permitir? “O que 

propomos aqui” – afirma Margarete – “é a consciência da liberdade. Nem o vale-tudo 

e nem a proibição total. Tivemos acesso a centros semelhantes ao nosso na Espanha 

e em Portugal, onde o setor público funciona bem e dá muito apoio a esse tipo de 

trabalho porque já descobriram a importância de uma adolescência vivida com um 
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mínimo de equilíbrio. Já que o processo de passagem é inevitável, que ele seja feito 

com menos dor para todos os envolvidos.” 
MIRTES Helena. In: Estado de Minas, 16 jun. 1996. Fonte: SPAECE, 2009 

 

No texto, o argumento que comprova a ideia de ser a adolescência um período de 

passagem é 

(A) filhos devem ter consciência do significado de liberdade. 

(B) pais reclamam da ditadura de seus filhos. 

(C) psicólogos tentam recuperar o valor do diálogo. 

(D) adolescentes sofrem mudanças biológicas e mentais. 

D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto. 

13. (SPAECE) Leia o texto abaixo.  
 

Por que não conseguimos fazer greve de sono? 
Alexandre Werneck, por e-mail. 

 

Por mais banho gelado que tome, chega uma hora em que o sujeito apaga. 

Literalmente. “Fazer greve de sono é impossível. Em média, após 96 horas de 

privação, o indivíduo não aguenta e sofre um rebote de sono”, diz a pneumologista Lia 

Rita Azeredo Bittencourt, da Associação Brasileira do Sono. E, segundo a neurologista 

Andréa Bacelar, da Sociedade de Neurofisiologia Clínica do Rio de Janeiro, não há 

café, mate ou guaraná que dê jeito. E por um motivo simples: tais substâncias, explica 

ela, não têm efeito acumulativo. “É importante não brigarmos nunca com esse 

fenômeno fisiológico involuntário chamado sono porque, nessa briga, só existe um 

vencedor. E, dependendo da atividade que estivermos realizando, podemos colocar 

nossa vida e a de terceiros em risco”, diz Andréa. 

Mesmo assim, contrariando as previsões médicas, o finlandês Toimi Soini bateu, 

em 1.964, o recorde mundial de privação de sono: 276 horas (ou 11 dias e meio). A 

façanha foi reconhecida pelo Guinness Book, o livro dos recordes, em 1.989, mas a 

categoria foi extinta pouco depois. 

Motivo? Causava muitos males à saúde dos candidatos. 
 Revista Galileu, 213 ed., Globo, abr. 2009. p. 32. *Adaptado: Reforma Ortográfica.  
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A ideia central desse texto está contida em 

(A) o sono pode ser combatido com banho frio. 

(B) o indivíduo tem um limite para ficar acordado. 

(C) o mate, o café e o guaraná perdem para o sono. 

(D) o sono tem importância vital para o homem. 
 
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a 
narrativa. 
 
14. (SAEGO) Leia o texto abaixo.   

 
A lenda da gralha azul 

 
 Há muito tempo atrás, a gralha azul era apenas uma gralha parda, semelhante 

às outras de sua espécie.  

Um dia, a gralha azul resolveu pedir para Tupã lhe dar uma missão que a faria 

muito útil e importante. Tupã lhe deu um pinhão, que a gralha pegou com seu bico 

com toda força e cuidado. Abriu o fruto e comeu a parte mais fina. A outra parte mais 

gordinha resolveu guardar para depois, enterrando-a no solo. Porém, alguns dias 

depois ela havia esquecido o local onde havia enterrado o restante do pinhão. A gralha 

procurou muito, mas não encontrou aquela outra parte do fruto.  

Porém, ela percebeu que havia nascido na área onde havia enterrado a semente 

uma pequena araucária. Então, toda feliz, a gralha azul cuidou daquela árvore com 

todo amor e carinho. Quando o pinheiro cresceu e começou a dar frutos, ela começou 

a comer uma parte dos pinhões e enterrar a parte mais gordinha (semente), dando 

origem a novas araucárias.  

Em pouco tempo, conseguiu cobrir grande parte do estado do Paraná com 

milhares de pinheiros, dando origem à floresta de araucária. Quando Tupã viu o 

trabalho da gralha azul, resolveu dar um prêmio a ela: pintou suas penas da cor do 

céu, para que as pessoas pudessem reconhecer aquele pássaro, seu esforço e sua 

dedicação. Assim, a gralha, que era parda, tornou-se azul.  
Disponível em: <http://zip.net/bmghi5>. Acesso em: 11 fev. 2015.   
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Essa história termina quando  

(A) a gralha enterra uma parte do pinhão.  

(B) a gralha resolve cuidar da araucária.  

(C) Tupã dá um pinhão para a gralha.  

(D) Tupã pinta as penas da gralha. 
 
D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do 
texto. 
 

15 (SAEPE) Leia o texto abaixo.  

 
Você sabia que a Floresta Amazônica não é responsável por grande 

parte do oxigênio que respiramos? 
 

É bem provável que você tenha ouvido por aí: “A Amazônia é o pulmão do 

mundo.” Bobagem! Embora as florestas tenham, sim, grande importância na produção 

do oxigênio, como é o caso da Floresta Amazônica, o grande pulmão do mundo, para 

usar a mesma expressão, está nas águas – ou melhor, nos seres que habitam rios e 

mares. 

Um bom exemplo são os locais de encontro entre rios e mares, os chamados 

estuários, ambientes muito ricos em vida. Ali encontram-se as macrófitas aquáticas, 

plantas que se parecem com o capim terrestre; o fitoplâncton, que são algas 

microscópicas que vivem próximas às superfícies da água; as plantas herbáceas, que 

são rasteiras, maleáveis e se parecem com ervas. Pois bem!  

Essas espécies são algumas das grandes produtoras do oxigênio que 

respiramos e não as enormes árvores das florestas. [...] 

Quanto menores são os organismos, mais rápido é o seu metabolismo, as 

reações químicas que ocorrem dentro do corpo. No caso dessas espécies, essas 

reações estão diretamente ligadas à fotossíntese, processo pelo qual, utilizando se da 

luz do Sol, os vegetais produzem o seu próprio alimento e liberam oxigênio. 
QUESADO, Letícia Barbosa. Ciência hoje das crianças, janeiro/fevereiro de 2010. Fragmento.  
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De acordo com esse texto, plantas de rios e mares produzem mais oxigênio porque 

são 

(A) encontradas próximas às superfícies da água. 

(B) menores e seu metabolismo é mais rápido. 

(C) parecidas com o capim terrestre. 

(D) rasteiras e parecidas com ervas. 

 

D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por 
conjunções, advérbios etc. 

16 (AvaliaBH) Leia o texto abaixo. 

“Amizade dada é amor” 
 

– “Riobaldo, pois tem um particular que eu careço de contar a você, e que 

esconder mais não posso... Escuta: eu não me chamo Reinaldo de verdade. Este é 

nome apelativo, inventado por necessidade minha, carece de você não me perguntar 

por quê. Tenho meus fados. A vida da gente faz sete voltas – se diz. A vida nem é da 

gente...”  

Ele falava aquilo sem rompante e sem entonos, mas antes com pressa, quem 

sabe se com tico de pesar e vergonhosa suspensão. 

– “Você era menino, eu era menino... Atravessamos o rio na canoa... nos 

topamos naquele porto. Desde aquele dia é que somos amigos.” 

Que era, eu confirmei. E ouvi: 

– “Pois então: o meu nome, verdadeiro, é Diadorim... Guarda este meu segredo. 

Sempre, quando sozinhos a gente estiver, é de Diadorim que você deve me 

chamar, digo e peço, Riobaldo...” 

Assim eu ouvi, era tão singular. Muito fiquei repetindo em minha mente as 

palavras, modo de me acostumar com aquilo. E ele me deu a mão. Daquela mão, eu 

recebia certezas. Dos olhos. Os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase 

tristes de grandeza. Deu alma em cara. Adivinhei o que nós dois queríamos – logo eu 

disse: 

– “Diadorim... Diadorim!” – com uma força de afeição. Ele sério sorriu. 
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ROSA, Guimarães. Grande Sertão Veredas. Apud Estudos de Língua e Literatura,. São Paulo: Moderna, 5 ed. 
1998, p. 201. 

 

O trecho que exprime uma circunstância de tempo é: 

(A) “‘Desde aquele dia é que somos amigos.’”. (3° parágrafo) 

(B) “Assim eu ouvi, era tão singular.”. (7° parágrafo) 

(C) “Daquela mão, eu recebia certezas.”. (penúltimo parágrafo) 

(D) “Adivinhei o que nós dois queríamos”. (final do penúltimo parágrafo) 

 

Tópico V. Relações entre Recursos Expressivos e Efeitos de Sentido 

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados 

17. (1ª P.D – SEDUC-GO) Leia o texto abaixo e, em seguida.  

Waltterson, bill, disponível em: http://depositodocalvin.blogspot.com 

 

Em qual das falas abaixo se percebe um traço de humor? 

(A) “Não, eu não. Você vai.” 

(B) “Eu só quero herdar o dinheiro.” 

(C) “Eu decidi que quando crescer eu quero ser um milionário.” 

(D) “Bem, você vai ter que trabalhar duro para conseguir um milhão de reais.” 
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D17 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras 
notações. 

18. (SAETHE) Leia o texto abaixo. 
 

Jovens trocam livros por “leitura digital” 
 

No bolso do jeans, um celular. Na escrivaninha do quarto, um laptop. [...] Tudo 

ao redor dos jovens de hoje oferece conexão 24 horas por dia nas mais diversas redes 

sociais. Como deixar de lado todas as infinitas possibilidades que o mundo digital 

oferece e se dedicar à leitura de um livro, com suas centenas de páginas, cheias de 

palavras [...] exigindo concentração para serem decifradas? 

Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) divulgados 

nesta semana afirmam que a leitura não está entre as prioridades dos jovens de 15 

anos. [...] 46% dos estudantes afirmam que leem apenas para obter as informações 

de que precisam; [...]. Apenas um terço disse que a leitura é um dos hobbies favoritos. 

Apesar dos dados do Pisa, especialistas em educação e tecnologia discordam 

da ideia de que o jovem de hoje lê menos. Muito pelo contrário: afirmam que os 

adolescentes nunca leram tanto. A diferença é que, agora, não são só os livros que 

são “lidos”, mas vídeos, sites, SMS, e-mails e uma gama imensa de informações. “O 

adolescente lê e escreve muito, comunica-se muito mais por escrito. As gerações 

anteriores liam só os livros da escola. Os jovens de hoje não: estão sempre se 

informando dentro dessa vida social digitalizada”, diz Rosa Maria Farah, [...] da PUC-

SP. [...] 

Para os educadores, a falta de interesse pela leitura formal pode levar à perda 

da habilidade de se concentrar quando necessário. “O jovem não consegue mais ler 

um texto inteiro. [...]”, explica Teresa Ferreira, psicopedagoga da Unifesp. [...] 

Ainda é cedo para afirmar o quanto isso pode ser prejudicial no futuro. Mas os 

especialistas alertam: ler apenas o essencial e aquilo que interessa pode levar à perda 

da aptidão para analisar situações com mais profundidade. “O jovem sabe de tudo o 

que acontece, mas não aprofunda o conhecimento dos fatos”, destaca a psicóloga 

Dora Sampaio Góes [...].  
MANDELLI, Mariana. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,jovens-trocam-livros-por-leitura-

digital-imp-,652713>. Acesso em: 5 mar. 2015. *Adaptado para fins didáticos. Fragmento.  
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No primeiro parágrafo desse texto, o ponto de interrogação foi usado para 

(A) demonstrar uma dúvida do autor. 

(B) estimular uma reflexão no leitor. 

(C) expressar ironia. 

(D) indicar indignação 
 
D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma 
determinada palavra ou expressão 
 
19. (SAEMU – CE) Leia o texto abaixo e responda as questões a e b. 

 
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 se 

cansa de admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: 

água e céu. 

É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortadas 

pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de mil rios desaguando no 

Amazonas. É água que não acaba mais. 
(Saldanha,P.) 

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

(A) Admiração pelo tamanho do rio.      

(B) Ambição pela riqueza da região. 

(C) Medo da violência das águas. 

(D) Surpresa pela localização do rio. 
 

b) No trecho “Quem viaja pela região”, a palavra região se refere a(ao): 

(A) Universo.                      

(B) Todo o planeta.             

(C) Rios brasileiros. 

(D) Floresta Amazônica. 
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D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos 
ortográficos e/ou morfossintáticos. 
 

20. (SAEPI) Leia o texto abaixo e responda. 

 
Nino quer um AMIGO 

 – Nino, por que você está sempre tão sério e cabisbaixo? 

 Nino vivia triste. Ele se sentia sozinho. Ninguém queria ser amigo dele. Pobre 

menino. 

 Um dia, na praia, ele ficou esperançoso de encontrar um amigo. 

 – Ah, um menino. Quem sabe..., e tentou chegar perto dele. 

 Mas o menino virou para o lado, cavou um buraco. 

 E ainda jogou areia no Nino. 

 Coitado dele. [...] 

 Até que um dia, ele tinha desistido de procurar. 

 Pensando em por que quanto mais tentava encontrar um amigo, mais sozinho 

se sentia... 

 Ficou distraído, pensando, e adormeceu. 

 Quando acordou, olhou-se no espelho. 

 Enquanto escovava os dentes, percebeu que fazia muitas caretas. 

 Achou engraçado. Enxugou a boca e continuou brincando com o espelho. 

 Era riso daqui, riso de lá. Era língua do Nino e língua do espelho. Piscadela 

aqui, piscadela ali. Começou ali uma verdadeira folia. Era um jogo de reconhecimento 

entre Nino e sua imagem no espelho. E não é que Nino era bem engraçadinho? Ele 

mesmo nunca tinha reparado nisso antes. 

 Que cara legal era o Nino. 

 Que garoto charmoso, bem-humorado! 

 Nino ficou encantado com seu espelho. 

 Fez-se ali uma grande amizade. 

 E, depois dessa amizade, surgiram muitas outras. 

 Nino hoje é um cara cheio de grandes amigos. Incluindo ele mesmo. 

 Valeu, Nino. 
CANTON, Kátia. Nova Escola. v. 4, 2007.  
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Nesse texto, no trecho “E não é que Nino era bem engraçadinho?” (14° parágrafo), 

a palavra destacada foi empregada no diminutivo para indicar 

(A) afetividade. 

(B) desprezo. 

(C) ironia. 

(D) tamanho. 

 

Tópico VI. Variação Linguística 

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

21. (Prova Brasil). Leia o texto abaixo: 
 

A velha Contrabandista 
 

Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela passava na 

fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da lambreta. O pessoal da 

alfândega – tudo malandro velho – começou a desconfiar da velhinha. 

Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da alfândega 

mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim pra ela:  

– Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco aí 

atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco?  

A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, que 

ela adquirira no odontologista, e respondeu: 

– É areia! [...] 

Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com 

areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. [...] 

Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 

– Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com quarenta anos de serviço. 

Manjo essa coisa de contrabando pra burro. Ninguém me tira da cabeça que a 

senhora é contrabandista. 
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– Mas no saco só tem areia! – insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, quando 

o fiscal propôs: 

– Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não 

apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o 

contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias?  

– O senhor promete que não “espia”? – quis saber a velhinha. 

– Juro – respondeu o fiscal. 

– É lambreta. 
Disponível em: <http://pt.shvoong.com/books/1647797-velha-contrabandista/> Acesso em: 22 out. 2010.  

 

Esse texto é engraçado porque 

(A) o policial estava desconfiado da velhinha. 

(B) o objeto contrabandeado era a lambreta. 

(C) a velhinha tinha poucos dentes na boca. 

(D) a velhinha carregava um saco de areia. 
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