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apresentação
Caro estudante,
Este livro foi elaborado pensando nos novos desafios que
permitirão a você desempenhar um papel de protagonismo na
sociedade. É preciso saber se comunicar: ouvir e entender o
outro, se expressar e compartilhar seu ponto de vista. Para isso,
você conhecerá novos gêneros textuais, tanto na modalidade
escrita quanto na falada, e poderá explorar os diferentes
contextos de comunicação.
Ao longo de cada Unidade, você também terá a
oportunidade de conhecer as obras de diversos escritores e de
realizar as atividades propostas utilizando todo o conhecimento
que você já tem, além de desenvolver novas habilidades. Dessa
maneira, você poderá explorar a Língua Portuguesa em sua
totalidade: na produção escrita, na leitura e na aplicação de
regras e normas essenciais que ajudarão você a ser cada vez
mais participante no mundo.
Venha para esta Missão e ganhe o mundo aprendendo e
compartilhando suas descobertas!
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conheça seu livro
Este livro apresenta situações que permitem aprender
Língua Portuguesa de um jeito fácil, lúdico e divertido.

Abertura de Unidade
Cada Unidade começa com uma situação muito legal baseada no que você vai estudar!

Entendendo
a Unidade
Texto localizado na
abertura de cada Unidade
informando o que será
estudado nela.

Ponto de partida
São apresentados
alguns questionamentos
sobre a imagem de
abertura para discussão
com os colegas.

aquecendo

Missão
Cada capítulo
é encarado
como uma
Missão a ser
cumprida.

Apresenta um texto
que antecipa o gênero e a
temática a serem estudados.
É composto por texto
(“Leitura”) e atividades
didáticas.

Veja como este livro foi
organizado e aproveite bem
os seus estudos!
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Baú do
conhecimento
prepare-se!

Boxe que traz
resumidamente o
conceito do gênero
estudado para auxiliar
o aluno a fixá-lo e a
realizar as atividades
correlacionadas.

Orientações que
intensificam a
compreensão e a
interpretação dos
gêneros estudados.

Valendo!
sugestão

São propostas atividades
relacionadas aos temas
estudados na Missão.

Apresenta uma
orientação para a
resolução de uma
atividade ou mais.

AMPLIANDO

Missão final
Cada Unidade apresenta um
texto de acordo com o gênero
textual estudado e propostas
de atividades que integram
os temas da Missão.

Apresenta
sugestões de obras
literárias, sites e
revistas, todos eles
relacionados aos
temas e gêneros
estudados neste
volume.

Ícones pelo livro

Para atividades com
resposta oral.

5

sumário
Textos que
circulam
no dia a dia
Missão 1 ................................. 10
Missão 2 ................................ 13
Missão 3 ................................ 16
Missão 4 ................................20
Missão 5 ................................23
Missão 6 ................................26
Missão final ...........................29

Ler, aprender
e fazer acontecer
Missão 1 .................................34
Missão 2 ................................38
Missão 3 ............................... 42
Missão 4 ................................45
Missão 5 ................................48
Missão final ...........................52

6

32

8

Pesquisar
e aprender

54

Missão 1 .................................56
Missão 2 ................................59
Missão 3 ................................63
Missão 4 ................................66
Missão 5 ................................70
Missão final ........................... 74

Ler e se
emocionar...

78

Missão 1 ................................ 80
Missão 2 ................................83
Missão 3 ................................85
Missão 4 ............................... 88
Missão 5 ................................ 91
Missão final ...........................96

ampliando

99

Referências

103

7

Textos que
circulam
no dia a dia

1

8

SAMUEL BORGES PHOTOGRAPHY/SHUTTERSTOCK

Entendendo
a unidade
A partir da leitura de história
em quadrinhos, notícia, resenha
crítica, comentário, crônica argumentativa e carta de campanha,
você terá a oportunidade de conhecer diversos textos do gênero
textual jornalístico e desenvolver
diferentes Missões.

ponto de partida
Veja respostas e orientações no Manual do Professor.

Quando estamos lendo ou escrevendo, geralmente estamos em silêncio, mas
em conexão com as ideias do autor e com
o resgate de informações sobre outros
momentos históricos. Observe com os
colegas as imagens e depois responda
às questões.

1. De acordo com o título desta Unidade
e com a imagem de abertura, a que
conclusão você consegue chegar?

2. Você tem o hábito de ler? Com que
frequência?

3. Em sua opinião, por que é importante
conhecer os diversos textos que circundam o gênero jornalístico?

9

missão

1

EF69LP05

A ironia e o humor são recursos expressivos em textos como anedotas,
cartazes de campanha, crônicas, histórias em quadrinhos, tirinhas etc. Como
você imagina que esses recursos são construídos em um texto? Com que
objetivo eles são empregados? Ao longo desta Missão, você vai descobrir.

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

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

História em quadrinhos

CALVIN & HOBBES, BILL WATTERSON © 1987 WATTERSON / DIST. BY ANDREWS MCMEEL SYNDICATION

O que você sabe sobre as características e a linguagem das histórias em quadrinhos? Para ampliar
seus conhecimentos sobre isso, leia a seguir uma HQ e acompanhe a criatividade do personagem Calvin,
embarcando com ele em uma aventura.

WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo. Disponível em: <http://cosmoblog-as.blogspot.com/
2018/04/calvin-e-haroldo-tirinhas-spiff-em-um.html>. Acesso em: 11 mar. 2020.

Avariado: danificado. Cosmonauta: tripulante de uma nave espacial. Incandescente: em chamas. Metano: gás inflamável.
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1.

Do 1o ao 8o quadrinho, cria-se uma expectativa no leitor em relação às ações praticadas por Calvin.

a) Nesses quadrinhos, o que se sugere sobre as ações de Calvin?
Veja resposta no Manual do Professor.

b) Em que quadrinho da HQ a expectativa sobre as ações de Calvin é quebrada? O que é descoberto nesse quadrinho?
Veja resposta no Manual do Professor.

2.

Com base nas ações de Calvin, quais são suas principais características?
Resposta: a criatividade e a inteligência.

3.

Na HQ lida, são apresentadas situações que fazem parte da realidade e situações que são fruto da
imaginação de Calvin. Leia as ações a seguir e classifique-as em R (ações da realidade) e I (ações
fruto da imaginação).
( R ) Calvin está brincando em uma caixa de areia.
(

I

) O cosmonauta Spiff cai em um planeta alienígena.

(

I

) O herói está com fome e sede.

( R ) A mãe de Calvin leva lanche e bebida a ele.
(

4.

I

) O alienígena leva um sanduíche e limonada ao cosmonauta Spiff.

O que indicam os balões empregados no último quadrinho da HQ?
Resposta: o primeiro balão indica o pensamento de Calvin e o segundo indica fala, ou seja, mostra o que, de fato, ele falou.
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baú do conhecimento
A história em quadrinhos, também conhecida como HQ, organiza os acontecimentos por
meio de uma sequência de quadros. A linguagem verbal e a não verbal podem se associar para
construir sentidos nas HQs. Além disso, podem ser empregados diferentes balões e letreiros (fala
em tom normal, grito, sussurro, cochicho, pensamento), cores, onomatopeias e outros recursos
que conferem expressividade às HQs.

Valendo!
Prepare-se!
› Observe as ações e as expressões faciais de Calvin ao longo dos quadrinhos e verifique se elas
se alteram ou se mantêm.
› Atente para os elementos visuais semelhantes e diferentes que compõem os 8o e 9o quadrinhos e reflita sobre o efeito que eles garantem à história.
› Analise atentamente a última cena da HQ, verificando quais elementos empregados conferem humor.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

O humor da história em quadrinhos lida decorre do fato de:
(A) a mãe de Calvin interromper a brincadeira e revelar ao leitor que tudo apresentado anteriormente era fruto da imaginação do menino.
(B) Calvin acreditar que sua mãe era, de fato, um alienígena.
(C) a mãe de Calvin adivinhar que ele estava com fome e com sede e preparar um sanduíche e
limonada para o filho.
(D) a mãe de Calvin pedir para ele levar o prato de volta quando terminar de lanchar.

Resposta: alternativa A.

2.

No 9o quadrinho, o humor é decorrente do fato de:
(A) Calvin não gostar de brincar na caixa de areia do jardim de sua casa.
(B) Calvin ter se perdido ao fugir do alienígena e ido parar no jardim de casa.
(C) Calvin não estar em um planeta alienígena, mas, sim, no jardim de casa, e o alienígena imaginado por ele ser, na realidade, sua mãe.
(D) Calvin querer voltar para o planeta alienígena em busca de novas aventuras.
Resposta: alternativa C.

3.

No último quadrinho, o humor decorre do fato de Calvin:
(A) cansar-se da brincadeira.
(B) parar de brincar para lanchar.
(C) aceitar o sanduíche e o suco feitos pela mãe.
(D) pensar uma coisa e dizer outra.
Resposta: alternativa D.
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missão

2

EF67LP04

Você já deve ter percebido que, no dia a dia, alguns assuntos geram
controvérsias, não é mesmo? Isso ocorre porque é comum as pessoas apresentarem pontos de vista diferentes. Nesta Missão, você vai descobrir como
reconhecer opiniões diferentes sobre um mesmo tema.
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato
ou ao mesmo tema.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Notícia

Scorsese volta a criticar filmes
da Marvel e CEO da Disney

responde
Cineasta já havia declarado que as
produções da empresa pareciam
mais um “parque de diversões”
do que “cinema”
O diretor americano Martin Scorsese
voltou a criticar, nesta terça-feira, os filmes
dos estúdios da Marvel, os quais considera
produtos criados para o consumidor, o que
provocou uma resposta do CEO da Disney,
que saiu em defesa de sua subsidiária.
No início de outubro, o cineasta, de
76 anos, provocou uma polêmica ao declarar que os longa-metragens da Marvel, concentrados no universo dos super-heróis,
parecem mais um “parque de diversões”
que “cinema”.

“Muitos dos elementos característicos
do cinema, até onde eu sei, estão presentes
nos filmes da Marvel”, escreveu. “O que não

REPRODUÇÃO/
MARVEL STUDIOS

Você tem o hábito de assistir a filmes de super-heróis? Qual é a sua opinião sobre esses filmes? Leia
a notícia a seguir sobre as produções cinematográficas da Marvel e veja se concorda com os posicionamentos apresentados sobre esses filmes.

Personagens
do filme
Vingadores:
Ultimato,
dirigido por
Anthony
Russo e
Joe Russo,
lançado
em 2019.

existe é a revelação, o mistério ou o perigo
emocional real. Não há risco”, argumentou o diretor em uma coluna de opinião
publicada nesta terça no jornal The New
York Times.

CEO: diretor executivo de uma empresa.
Subsidiária: empresa controlada por outra,
mas que possui a maior parte das ações.
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As produções da Marvel são, segundo
Scorsese, como todas as franquias cinematográﬁcas modernas, “calibradas, testadas,
modiﬁcadas […] e modiﬁcadas novamente
até que estejam prontas para o consumo”.

O diretor diz que está dando um passo
à frente para criticar a padronização da
oferta cinematográﬁca em detrimento da
diversidade. “Se você dá um tipo de coisa
para as pessoas e lhes vende inﬁnitamente
um tipo de coisa, claro que vão querer mais
desse tipo de coisa”, apontou Scorsese.

“Não acho que ele já tenha visto um
ﬁlme da Marvel”, disse Bob Iger, CEO da
Disney, a proprietária da Marvel, em uma
entrevista emitida pela BBC nesta terça.
“Qualquer um que tenha visto um ﬁlme da
Marvel não poderia fazer com honestidade
essas declarações”, acrescentou.

Nove dos 25 ﬁlmes de maior bilheteria da história do cinema são do estúdio
da Marvel, incluindo “Vingadores: Ultimato”, que bateu o recorde do gênero no
ﬁm de julho.

Scorsese volta a criticar ﬁlmes da Marvel e CEO da Disney responde. Exame. 5 nov. 2019. Disponível em: <https://exame.abril.
com.br/estilo-de-vida/scorsese-volta-a-criticar-ﬁlmes-da-marvel-e-ceo-da-disney-responde/>. Acesso em: 11 mar. 2020.

Calibrar: ajustar, regular.
Franquia: empresa que, mediante pagamentos aos detentores dos direitos
da marca, utiliza o nome, o sistema e os produtos dessa marca.

1.

Onde a notícia foi publicada? Em que outros veículos podemos encontrar notícias?
Veja resposta no Manual do Professor.

2.

A que tipo de público essa notícia pode interessar?
Veja resposta no Manual do Professor.

3.

Com que objetivo a notícia foi escrita?
Resposta: com o objetivo de informar os leitores sobre um acontecimento do universo cinematográfico.

4.

Em notícias, é comum a presença de uma linha fina, ou seja, um texto curto que aparece após o título.

a) Sublinhe no texto a linha fina.
A resposta está sublinhada no texto.

b) Explique a função da linha fina em uma reportagem.
Veja resposta no Manual do Professor.

5.

O lide é uma parte importante das notícias por trazer informações essenciais do assunto relatado,
respondendo às questões: O quê?, Quando?, Onde?, Por quê?, Quem? e Como?. Identifique quais
dessas informações aparecem na notícia lida.
Veja resposta no Manual do Professor.
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6.

De acordo com a notícia, o diretor Martin Scorsese já havia criticado antes os filmes da Marvel?
Justifique com um trecho do texto.
Veja resposta no Manual do Professor.

baú do conhecimento
A notícia é um texto que informa os leitores sobre um acontecimento atual. Após o título,
costuma apresentar uma linha fina que o complementa. No corpo do texto, os acontecimentos
são detalhados após o lide. Podemos encontrar notícias em jornais e revistas (digitais e impressos) e em sites da internet.

Valendo!
Prepare-se!
› Sublinhe os trechos que se referem às falas de Martin Scorsese sobre os filmes da Marvel e
contorne os que apresentam o posicionamento do CEO da Disney sobre essas produções.
› Compare esses trechos, verificando se Scorsese e o CEO da Disney concordam ou discordam
sobre os filmes da Marvel. Registre suas conclusões no caderno.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

Os posicionamentos de Martin Scorsese e Bob Iger, CEO da Disney, em relação às produções cinematográficas da Marvel são:
(A) semelhantes.

(C) iguais.

(B) contrários.

(D) complementares.

Resposta: alternativa B.

2.

Martin Scorsese, ao criticar as produções cinematográficas da Marvel, afirma que esses filmes são:
(A) um sucesso de bilheteria.

Retome os registros feitos no caderno sobre o
posicionamento de Martin Scorsese e o CEO da
Disney para responder às atividades a seguir.

(B) um fracasso de bilheteria.
(C) isentos dos elementos característicos do cinema.
(D) destinados apenas ao consumo, repetitivos e pouco provocativos.
Resposta: alternativa D.

3.

Bob Iger afirma que Martin Scorsese:
(A) gosta apenas de causar polêmica.
(B) deve rever os filmes da Marvel.
(C) provavelmente, nunca assistiu aos filmes da Marvel.
(D) não entende de filmes sobre super-heróis.
Resposta: alternativa C.
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missão

3

EF67LP03 | EF69LP30

Apesar de muitos textos tratarem sobre o mesmo assunto, você já percebeu que a abordagem e as finalidades com que são escritos costumam ser
diferentes? É isso que vamos estudar neste momento. Estão preparados?

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.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Sinopse

REPRODUÇÃO/WARNER BROS./DC COMICS

Com que objetivo você imagina que uma sinopse sobre um filme é escrita? Leia o texto a seguir.
Impulsionado pela restauração de sua fé na humanidade e inspirado pelo ato altruísta do Superman (Henry Cavill), Bruce Wayne
(Ben Affleck) convoca sua nova aliada Diana Prince (Gal Gadot)
para o combate contra um inimigo ainda maior, recém-despertado.
Juntos, Batman e Mulher-Maravilha buscam e recrutam com agilidade um time de meta-humanos, mas mesmo com a formação da liga
de heróis sem precedentes – Batman, Mulher-Maraviha, Aquaman
(Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e Flash (Ezra Miller) –, poderá
ser tarde demais para salvar o planeta de um catastrófico ataque.
Título original: Justice League
Distribuidor: Warner Bros.
Ano de produção: 2017
Tipo de filme: longa-metragem
LIGA da Justiça. AdoroCinema. Disponível em: <http://www.adorocinema.com/
filmes/filme-126527/>. Acesso em: 24 abr. 2020.

Altruísta: aquele que se preocupa com o outro.

Leitura 2

Cartaz do filme Liga da
Justi•a, dirigido por Zack
Snyder, lançado em 2017.

Sem precedente: o que nunca aconteceu antes.

Resenha

Você acabou de ler uma sinopse. Conseguiu entender a função do texto?

Agora, você vai ler uma resenha crítica sobre o mesmo filme citado na sinopse. Leia o texto para conferir.

Liga da Justiça aposta no carisma dos personagens e do elenco
A chegada de um poderoso ser em busca de misteriosos artefatos ameaça o planeta. Com
o Superman morto, a última linha de defesa para impedi-lo é a união de cinco heróis com
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Como se pode ver, a história é similar à maioria dos
longas do gênero. Após filmes cercados de polêmicas,
muitos deles massacrados pela crítica, a Warner Bros
e DC Entertainment fazem uma aposta segura em
Liga da Justiça.

ROSE CARSON/AGÊNCIA/
SHUTTERSTOCK

habilidades e personalidades diferentes – Batman, Mulher-Maravilha, Flash, Aquaman e Cyborg –, que precisarão superar as dificuldades para vencer a batalha.

Não que a produção tenha sido tranquila. Vários boatos e rumores, por vezes críveis e por
outras surreais, surgiam em doses diárias. O ápice da turbulência aconteceu seis meses antes da
estreia, quando o diretor Zack Snyder se afastou do projeto durante a fase de pós-produção [...].
No lugar dele, assumiu Joss Whedon, o diretor de Os Vingadores. Ele já vinha trabalhando
com Snyder reescrevendo cenas para o período de regravações, e acabou por assumir a tarefa
de gravá-las e finalizar o longa-metragem.

O resultado final é um filme mais leve, com momentos de alívio cômico e muita aventura, cuja força principal está na química entre os atores, a dinâmica da equipe e o carisma
dos personagens.
A boa caracterização dos seis super-heróis deixa o público interessado na trama e segura
a projeção ao longo de suas duas horas. Todo o elenco faz um bom trabalho, e os atores parecem estar confortáveis em seus respectivos papéis. Inclusive os novatos, com destaque para o
energético Ezra Miller como Barry Allen.
Além disso, vários easter eggs permeiam o filme e chamarão a atenção dos fãs de quadrinhos mais atentos.
A trilha sonora desenvolvida por Danny Elfman, ainda que não apresente um tema marcante
para o grupo, busca reconciliar a DC com seu longo legado cinematográfico, ao usar acordes
dos clássicos temas do Superman, criado por John Williams, em 1978; e Batman, do próprio
Elfman, de 1989. Esses momentos certamente terão significado especial para os fãs nostálgicos.

Entretanto, o filme tem problemas.
Começando pela ameaça aos heróis, Lobo da Estepe é o típico vilão genérico. Sua única
função é servir como catalisador para a Liga da Justiça se unir, e seus propósitos, motivações
e origens são explicados de forma muito superficial. Quem não é familiarizado com o personagem e sua relação com os Novos Deuses e Darkseid (ambos mencionados de passagem),
terá dificuldades de entender o que realmente está acontecendo. O mesmo pode ser dito no
caso das Caixas Maternas.
Além disso, muitas pontas deixadas no filme anterior, Batman vs. Superman – A origem
da justiça, não são amarradas. E parecem ter sido abandonadas. [...]
Para resumir, a empatia com os personagens é o que fica com o público e deixa uma boa
sensação ao sair da sala de cinema. E a percepção de que a DC está atenta às críticas para ajustar
o curso de seu universo cinematográfico. O discurso sobre esperança que é passado, inclusive
com o retorno do Homem de Aço, também serve para nos deixar mais esperançosos com o
que há por vir nas telonas. [...]
NALIATO, Samir. Liga da Justiça aposta no carisma dos personagens e do elenco. Universo HQ.
15 nov. 2017. Disponível em: <http://www.universohq.com/filmes/resenha-liga-da-justicaaposta-no-carisma-dos-personagens-e-do-elenco/>. Acesso em: 12 mar. 2020.

Catalisador: incentivador, estimulador.

Easter eggs: segredos escondidos.

Crível: em que se pode acreditar.

Surreal: que não corresponde à realidade.
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1.

Qual é a finalidade da sinopse lida? E a da resenha crítica?
Veja resposta no Manual do Professor.

2.

Com que objetivo as pessoas costumam ler sinopse e resenhas de filmes?
Veja resposta no Manual do Professor.

3.

Marque (S) para as características da sinopse e (R) para as da resenha.
( S ) Apresenta um breve resumo do enredo, sem comentá-lo.
( R ) Apresenta uma apreciação (positiva ou negativa).
( R ) Apresenta uma linguagem mais subjetiva.
( S ) Apresenta uma linguagem mais objetiva.

4.

De acordo com a resenha crítica lida, marque (P) para os aspectos positivos e (N) para os negativos do filme analisado.
( P ) A química entre os atores.
( P ) Caracterização dos super-heróis.
( P ) A trilha sonora.
( N ) As motivações do vilão.

5.

Utilize o espaço abaixo para escrever a sinopse de um filme a que você já tenha assistido.
Resposta pessoal.

Caso você saiba, coloque o nome dos
atores e quais personagens eles representaram
no filme que você escolheu.
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baú do conhecimento
A sinopse é um texto relativamente curto e objetivo que apresenta um resumo do enredo
de uma obra (livro, filme, peça de teatro, musical etc.). Pode ou não ser acompanhada de uma
ficha técnica, onde constam os nomes dos diretores, atores, país de produção, tempo de duração,
classificação etária etc.
A resenha é um texto que apresenta uma avaliação ou uma apreciação de uma obra, elogiando-a ou criticando-a. Ao longo do texto, podem ser destacados, de forma subjetiva, tanto
aspectos positivos quanto negativos do objeto resenhado.

Valendo!
Prepare-se!
› Releia a sinopse e a resenha crítica, observando os aspectos comuns entre elas. Anote suas
conclusões no caderno.
› Observe os objetivos com que a sinopse e a resenha foram escritas.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

Após a leitura da sinopse e da resenha, é possível
concluir que tanto a sinopse quanto a resenha
crítica apresentam como tema:

Retome as observações sobre os textos,
anotadas anteriormente no caderno.

(A) o filme Liga da Justiça.
(B) os filmes de super-heróis.
(C) os filmes da Warner Bros e da DC Entertainment.
(D) os filmes produzidos em Hollywood.
Resposta: alternativa A.

2.

Ao comparar a sinopse com a resenha, é possível concluir que:
(A) embora tratem do mesmo tema, a abordagem é diferente.
(B) embora apresentem a mesma abordagem, os temas são diferentes.
(C) tanto a temática quanto a abordagem são diferentes.
(D) tanto a temática quanto a abordagem são semelhantes.
Resposta: alternativa A.

3.

A partir da leitura da sinopse e da resenha, é possível concluir que os textos apresentam:
(A) objetivos iguais, pois ambos visam resumir o enredo do filme.
(B) objetivos iguais, pois ambos visam comentar e analisar o filme.
(C) objetivos diferentes, pois a sinopse visa comentar e analisar o filme e a resenha busca resumir
seu enredo.
(D) objetivos diferentes, pois a sinopse visa resumir o enredo do filme e a resenha busca analisá-lo
e comentá-lo.
Resposta: alternativa D.
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missão

4

EF67LP05

Você sabia que todo texto argumentativo, como os artigos de opinião,
os editoriais, os comentários, apresenta uma tese? A tese é uma ideia a ser
defendida com argumentos. Por meio da leitura de comentários de alguns
diretores de cinema, vamos entender melhor como identificá-la.

D7 – Identificar a tese de um texto.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Comentário

Os comentários a seguir apresentam a opinião de alguns diretores de cinema sobre os filmes de
super-heróis. Eles foram publicados na introdução de um artigo sobre cinema. Qual você imagina que é
a postura dos diretores a respeito desses filmes? Vamos conferir?

“Quando Martin Scorsese diz que filmes da Marvel não são cinema, ele
está certo, pois esperamos aprender algo do cinema. Ter iluminação, conhecimento, inspiração… Eu não sei o que alguém pode tirar, ao ver o mesmo
filme repetidamente. Martin foi gentil. Ele não disse que são desprezíveis,
o que eu acho que são!”.
Francis Ford Coppola (diretor estadunidense. Autor de obras
como Apocalypse Now, O Poderoso Chefão, O Poderoso Chefão –
Parte II, A Conversação e Drácula de Bram Stoker).

“Eu sei que eles são grandes, mas eu não os assisto. Quero dizer, eu
gosto da técnica, às vezes assisto a fragmentos e trailers e me interesso pelos
efeitos especiais e a produção, que são realmente espetaculares, realizados
por pessoas de primeira classe. Mas não consigo me envolver com a história,
fico com sono. Às vezes eu assisto no cinema e depois de meia hora estou
com sono. Não me interessam em nada”.
Fernando Meirelles (diretor brasileiro. Autor de obras como Cidade de
Deus, O Jardineiro Fiel, Ensaio Sobre a Cegueira, 360 e Dois Papas).
COELHO, Kley. Diretores de cinema vs filmes de super-heróis. Cinemação. 31 out. 2019. Disponível em:
<https://cinemacao.com/2019/10/31/diretores-de-cinema-vs-filmes-de-super-herois/>. Acesso em: 12 mar. 2020.
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Martin Scorsese (diretor estadunidense. Autor de obras como Taxi Driver,
Touro Indomável, Os Bons Companheiros, Os Infiltrados e o novo O Irlandês).
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“Eu não vejo (os filmes). Eu tentei, sabe? Mas aquilo não é cinema. Honestamente, o mais próximo que consigo pensar deles, por mais bem-feitos
que sejam, com os atores fazendo o melhor que podem sob as circunstâncias, são os parques temáticos. Não é o cinema de seres humanos tentando
transmitir experiências emocionais e psicológicas a outro ser humano”.
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Diretores de cinema vs. filmes de super-heróis

1.

O que você sabe sobre os diretores de cinema cujos comentários foram reproduzidos na Leitura 1?
Resposta pessoal.
Veja orientação no Manual do Professor.

2.

Com que finalidade os comentários foram produzidos?
Resposta: com a finalidade de se posicionar sobre os filmes de super-heróis.

3.

Os diretores apresentam posicionamentos semelhantes ou divergentes em relação aos filmes de
super-heróis? Explique.
Veja resposta no Manual do Professor.

4.

A respeito do ponto de vista de Fernando Meirelles em relação aos filmes de super-heróis, julgue
os itens a seguir, classificando-os como verdadeiros (V) ou falsos (F).
( F ) Fernando Meirelles gosta de efeitos especiais, por isso assiste a todos os filmes de super-heróis.
( F ) Fernando Meirelles se envolve com a história, mas considera a produção dos filmes de super-heróis modesta.
( V ) Fernando Meirelles valoriza a técnica e os efeitos especiais dos filmes de super-heróis, mas
não se interessa por eles.

5.

Explique o emprego da abreviação vs. no título dos textos.
Veja resposta no Manual do Professor.

6.

Preencha a tabela a seguir de acordo com as informações positivas e negativas citadas pelos
diretores no texto da Leitura 1.

Martin Scorsese

Francis Ford Coppola

Fernando Meirelles

Aspectos positivos

São bem-feitos,
atores dão o melhor de si.

Não cita nenhum.

Técnica, efeitos especiais e
produção realizados por
pessoas de primeira classe.

Aspectos negativos

Não transmitem
experiências
emocionais.

Não são cinema.
São desprezíveis.

Depois de meia
hora dá sono.

21

baú do conhecimento
O comentário é a manifestação, escrita ou oral, de uma opinião. Em publicações on-line, especialmente nas redes sociais, é comum que os leitores se posicionem em relação às publicações
por meio de comentários, os quais assumem finalidades diversas: elogiar, criticar, posicionar-se,
contra-argumentar etc.

Valendo!
Prepare-se!
Ý Faça no caderno um quadro com 4 colunas e 3 linhas. A partir da 2a coluna, coloque um a
um o nome dos diretores. Na 2a linha à esquerda, escreva “aspectos positivos do filme” e, na
3a linha, “aspectos negativos do filme”. Preencha o quadro com as informações das orientações.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

A tese de Martin Scorsese é a de que os filmes de super-heróis:
(A) são bem-feitos.

(C) parecem parques de diversões.

(B) têm apenas bons atores.

(D) transmitem experiências emocionais.

Resposta: alternativa C.

2.

Em seu comentário, Francis Ford Coppola:
(A) concorda com Martin Scorsese e intensifica a crítica do diretor.
(B) concorda com Fernando Meirelles.
(C) discorda de Martin Scorsese.
(D) discorda de todos os diretores.
Resposta: alternativa A.

3.

A tese de Fernando Meirelles é a de que:
(A) apesar de a produção técnica dos filmes de super-heróis ser inferior, os temas são envolventes.
(B) apesar de a produção técnica dos filmes de super-heróis ser surpreendente, os temas não são
envolventes.
(C) tanto a produção técnica quanto os temas abordados não são envolventes.
(D) tanto a produção técnica quanto os temas abordados são envolventes.
Resposta: alternativa B.

4.

Em relação às teses defendidas pelos diretores, é possível concluir que:
(A) os três diretores ressaltam apenas os pontos negativos dos filmes.
(B) os três diretores ressaltam apenas os pontos positivos dos filmes.
(C) os três diretores ressaltam tanto pontos positivos quanto negativos dos filmes.
(D) Fernando Meirelles e Martin Scorsese apresentam aspectos positivos e negativos; enquanto
Francis Ford Coppola faz uma crítica mais dura aos filmes.
Resposta: alternativa D.
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missão

5

EF67LP04

Em alguns gêneros textuais, como artigos de opinião, resenhas críticas,
crônicas, podemos encontrar tanto o relato de fatos quanto as opiniões sobre
eles. Mas você sabe como identificá-los e diferenciá-los em um texto? É isso
que vamos estudar neste momento.

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Crônica argumentativa

Leia a crônica argumentativa a seguir para refletir sobre os filmes de super-heróis.

Vingadores: Ultimato, quando os heróis estão do lado dos vilões
Estreia de filme deve arrebentar corações de fãs, mas parceria da Marvel com
junk food também pode, literalmente
Por mais de uma década, a Disney parecia ter cortado relações com o McDonald’s. Em
2006, depois de anos de parceria, a gigante do entretenimento quebrou o pacto de vendas que
tinha com o gigante da junk food. A dona do Mickey Mouse e do Donald dava a entender que
não queria conexões com a obesidade infantil e as doenças crônicas promovidas pelo palhaço
Ronald. Era 2018, porém, e tudo mudou – ou melhor, voltou a ser como antes.

O rato e o pato foram liberados para se empanturrar novamente de Big Mac e companhia.
E, agora, com o sucesso dos filmes da Marvel – comprada pela Walt Disney Co. em 2009 –
principalmente a explosão da franquia Os Vingadores, o que não falta são super-heróis em
miniatura sendo comercializados como “brindes” nos mac lanches da vida.
Aliás, o suposto rompimento e a volta da relação tiveram como pivô o McLanche Feliz.
E, se em 2006 o motivo da separação era o combo direcionado às crianças que “não cumpria
as diretrizes nutricionais da Disney”, algumas sutis alterações no cardápio do McDonald’s garantiram que as duas corporações recolocassem as alianças nos dedos.

Reatada, a dupla dinâmica entrou em ação já com filmes que dialogam com o heroísmo
em Os Incríveis 2, e, depois, na continuação de Detona Ralph. Ambos tiveram, no ano passado,
brinquedos no McLanche Feliz.
Vamos dar dois passinhos atrás, dois parágrafos, para ser mais preciso, O tal “rompimento”
entre as megaempresas foi daqueles bem mais ou menos. Se os brindes não eram parceiros
dos lanches gordurosos mundo afora desde 2006, as lojas da cadeia de fast-food nos parques
temáticos da Disney seguiram funcionando normalmente.

Sem falar que, mesmo com as mudanças no cardápio, os lanches
que são os carros-chefe históricos da rede de comida-porcaria continuam sendo bombas de gordura e sódio e, acompanhados do açúcar

Junk food: alimento calórico
e pouco nutritivo.
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dos refrigerantes, quase irmãos siameses dos sanduíches, fazem um estrago e tanto no organismo, como você pode ver em português e inglês.

Fajuto: de péssima
qualidade.

Neste 25 de abril, com o lançamento de Vingadores: Ultimato nos cinemas mundiais, com grande possibilidade de quebrar o recorde histórico
Ultraprocessado:
de bilheteria pertencente a Avatar, filme de 2009, Disney e McDonald’s vão
que passou por muijorrar dinheiro (estimativas apontam uma arrecadação de três bilhões de
tas transformações
dólares, quase 12 bilhões de reais, só de ingressos nas salas de cinema!) nas
e está pronto para
contas bancárias e nas ações no mercado financeiro, enquanto milhões
o consumo.
de pessoas compram junk food para ter bonequinhos fajutos de Capitão
América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro
– lembrando que, dentre esses milhões de pessoas, muitas certamente têm ou terão doenças
crônicas não transmissíveis (diabetes, câncer, hipertensão), a maior causa mundial de mortes,
sendo parte significativa associada à má alimentação e ao consumo de ultraprocessados.

Assim, à base de um namoro que nunca terminou de fato, fica fácil retomar e turbinar esse
casamento. [...]
NETO, Moriti. Vingadores: Ultimato, quando os heróis estão do lado dos vilões. Outras Palavras. 25 abr. 2019. Disponível em: <https://
outraspalavras.net/ojoioeotrigo/2019/04/vingadores-ultimato-quando-os-herois-estao-do-lado-dos-viloes/>. Acesso em: 12 mar. 2020.

1.

Qual crítica é construída sobre a parceria entre a Marvel e o McDonald's?
Veja resposta no Manual do Professor.

2.

Releia o título da crônica e responda: quem são os vilões e os heróis a quem o autor se refere?
Veja resposta no Manual do Professor.

3.

No subtítulo da crônica, a expressão arrebentar corações aparece duas vezes: uma de forma explícita e outra implícita. Sobre esse emprego, assinale a alternativa correta.
(

) Nas duas situações a expressão foi empregada em sentido figurado, indicando que os filmes
vão agradar aos fãs.

( X ) No primeiro caso, a expressão foi empregada em sentido figurado, indicando que os filmes
vão agradar aos fãs, mas, no segundo caso, foi usada em sentido literal, sugerindo que os
filmes causam danos à saúde dos fãs.

4.

Explique a que se referem as expressões destacadas nos trechos a seguir.
a) “[...] depois de anos de parceria, a gigante do entretenimento [...]”
Resposta: à Disney.

b) “[...] o gigante da junk food [...]”
Resposta: ao McDonald's.

c) “O rato e o pato foram liberados [...]”
Resposta: o rato é o Mickey Mouse e o pato é o Donald, personagens da Disney.

d) “Reatada, a dupla dinâmica entrou em ação [...]”
Resposta: à Disney e ao McDonald's. O termo "dupla dinâmica" também se vale de uma alusão à dupla de super-heróis
Batman e Robin, conhecida por esse apelido.
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baú do conhecimento
A crônica é um texto que busca inspiração em fatos do dia a dia e apresenta um olhar
subjetivo sobre os acontecimentos. Quando narra uma história ficcional, a crônica é narrativa; quando apresenta um posicionamento sobre um assunto, ela é argumentativa. As crônicas transitam entre o jornalístico e o literário e podem ser veiculadas em livros, revistas,
jornais e sites.

Valendo!
Prepare-se!
› Identifique e sublinhe, em cada parágrafo do texto, os fatos apresentados.
› Observe e contorne as opiniões expressas sobre os fatos relatados.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

É possível localizar uma opinião no trecho:
(A) “[...] a gigante do entretenimento quebrou o pacto de vendas que tinha com o gigante da junk
food.” (1o parágrafo)
(B) “[...] o motivo da separação era o combo direcionado às crianças que ‘não cumpria as diretrizes nutricionais da Disney’” (3o parágrafo)
(C) “Assim, à base de um namoro que nunca terminou de fato, fica fácil retomar e turbinar esse
casamento.” (8o parágrafo)
(D) “E, agora, com o sucesso dos filmes da Marvel – comprada pela Walt Disney Co. em 2009 [...]”
(2o parágrafo)
Resposta: alternativa C.

2.

O trecho que apresenta apenas fatos é:
(A) “[...] Ambos tiveram, no ano passado, brinquedos no McLanche Feliz [...]” (4o parágrafo)
(B) “[...] os lanches que são os carros-chefe históricos da rede de comida-porcaria continuam sendo bombas de gordura e sódio [...]” (4o parágrafo)
(C) “[...] O tal 'rompimento' entre as megaempresas foi daqueles bem mais ou menos.” (5o parágrafo)
(D) “[...] bonequinhos fajutos de Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro [...]”
(7o parágrafo)
Resposta: alternativa A.

3.

No subtítulo da crônica, os trechos:
(A) “estreia de filme” e “devem arrebentar corações dos fãs” são fatos.
(B) “parceria da Marvel com junk food” e “devem arrebentar corações dos fãs” são fatos.
(C) “estreia de filme” e “parceria da Marvel com junk food” são opiniões.
(D) “estreia de filme” e “parceria da Marvel com junk food” são fatos.
Resposta: alternativa D.
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missão

6

EF69LP02

Em um texto, podemos encontrar tanto informações principais, em torno
das quais o texto se constrói, quanto informações secundárias, apresentadas
em segundo plano. Nesta Missão, vamos descobrir como identificá-las.

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

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1 Cartaz de Campanha Institucional (anúncio publicitário)
Com a campanha intitulada “Liga da saúde”, a Hortifruti procura mostrar a importância de uma alimentação saudável, fazendo uma associação entre os alimentos e os super-heróis.
Observe a imagem e o texto em verde no cartaz. A que super-herói você imagina que é feita refe-

hortifruti.com.br

Pratique hábitos saudáveis. A alimentação equilibrada
previne sua família de inúmeras doenças.

Hortifruti. Disponível em: <http://www.hortifruti.com.br/comunicacao/campanhas/liga-da-saude/>. Acesso em: 12 mar. 2020.
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REPRODUÇÃO/HORTIFRUTI

rência? Vamos descobrir?

1.

Qual é a empresa responsável por esse cartaz?
Resposta: a empresa Hortifruti.

2.

A que público o cartaz se dirige?
Resposta: ao público em geral.

3.

Veja a seguir as partes principais de um cartaz de campanha institucional e identifique no cartaz:

› Título: frase de destaque no anúncio para instigar os consumidores.
› Texto escrito: frases relativamente curtas que ampliam a ideia do título.
› Imagens: elementos visuais que destacam o produto ou a marca.
› Logotipo: símbolo que representa a empresa anunciante.
› Slogan: frase curta, de fácil memorização, que expressa a ideia da empresa.

Título

Texto escrito

Laranja Verde

Seu poder dá energia para enfrentar a terrível gripe.

Imagens

Uma laranja.

Logotipo

Hortifruti

Slogan

Aqui a natureza tem superpoderes.
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4.

Observe os elementos do cartaz.
a) Qual é o alimento que aparece em destaque na imagem?
Resposta: uma laranja.

b) A que super-herói esse alimento é associado?
Resposta: esse alimento é associado ao super-herói Lanterna Verde.

c) Qual é o poder atribuído a esse alimento?
Resposta: a esse alimento é atribuído o poder de dar energia para enfrentar a gripe.

d) Como os elementos do anúncio se relacionam para atingir o objetivo?
Veja resposta no Manual do Professor.

baú do conhecimento
O cartaz de campanha institucional tem a finalidade de convencer o consumidor a adquirir
algo: um produto ou uma marca. Costuma apresentar: título, texto escrito, imagem, identificação
do produto ou da marca, logotipo e slogan. É possível encontrar anúncios em diversos veículos,
como jornais, revistas, sites etc.

Valendo!
Prepare-se!
› Observe os elementos que compõem o cartaz de campanha institucional, atentando-se a cada
um deles.
› Relacione os elementos do cartaz para compreender a ideia central em torno da qual ele se
constrói.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

A informação principal do cartaz de campanha institucional é a de que:
(A) o Laranja Verde é um super-herói.
(B) a laranja é um alimento rico em nutrientes.
(C) a laranja da Hortifruti é tão poderosa quanto os super-heróis, pois pode ajudar a combater
a gripe.
(D) os nutrientes da laranja podem combater a gripe.
Resposta: alternativa C.

28

missão final
Ao longo dos estudos desta Unidade, você leu história em quadrinhos, notícia, resenha crítica,
comentários, crônica e cartaz de anúncio institucional. Neste momento, você deverá ler uma história
em quadrinhos e uma crônica com a finalidade de concluir a Missão final.

Observe apenas as imagens dos quadrinhos a seguir. Sobre o que você imagina que a história
vai tratar? Por que será que a expressão facial de Calvin é diferente em cada quadrinho? Vamos ler a
HQ e conferir?
CALVIN & HOBBES, BILL WATTERSON © 1987 WATTERSON /
DIST. BY ANDREWS MCMEEL SYNDICATION

Veja orientações no Manual do Professor.

WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo. Disponível em: <http://seminariotdah.blogspot.com/
2011/12/calvin-e-haroldo.html>. Acesso em: 12 mar. 2020.

Agora, leia a crônica a seguir para conhecer uma visão subjetiva sobre o papel dos super-heróis
no cinema.

Supers
“Hoje não faltam heróis, faltam vilões, ou vilões identificáveis com tal. Há uma
enorme quantidade de poderes ociosos no mundo, aguardando a volta dos tempos
em que não havia dúvidas sobre quem eram os maus, que nunca voltarão”
“Superman” contra “Batman”, o filme, é apenas o exemplo mais evidente de uma tendência preocupante, da qual poucos se deram conta. Os super-heróis não estão mais combatendo vilões, alguns
reincidentes e tão tradicionais quanto eles, estão combatendo um ao outro. Quem imaginaria que
um dia veríamos o Super-Homem e o Homem-Morcego no mesmo filme não como aliados contra
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o crime mas como inimigos? O que nos espera no futuro? Homem Aranha x Homem de Ferro?
Capitão América x Mulher Maravilha? Hulk, num dos seus acessos, contra todo o mundo?
Há quem diga que a questão entre Superman e Batman é antiga, embora os dois nunca
tivessem se encontrado, nem socialmente. Algo envolvendo inveja, vaidades, talvez algum
comentário elogioso da Lois Lane sobre Batman e sua elegância “dark”, em contraste com o
calçãozinho azul 1,99 do Superman. Talvez a frustração do Batman por não poder voar como
o outro. Confesso que nunca entendi bem o Super-Homem. Do que ele vive? Do salário de
jornalista, como Clark Kent, certamente não é. Sabemos tudo sobre as finanças do milionário
Bruce Wayne, cujo hobby é se fantasiar de morcego e caçar bandidos, uma excentricidade de
rico como qualquer outra. Mas Super-Homem, qual é sua fonte de renda? É difícil acreditar
que ele não use um dos seus superpoderes, como a capacidade de derreter portas de aço de
cofres de banco só com um olhar, quando precisa de algum, sem declarar para o Fisco.

MALCHEV/SHUTTERSTOCK

Essa estranha novidade de guerra entre os supers tem outros significados. Do nosso tempo
de leitores de gibis até agora, dissolveram-se as barreiras entre o bem e o mal, ou o Bem e o
Mal, e nossos heróis perderam a certeza da sua missão na Terra. Hoje não faltam heróis, faltam
vilões, ou vilões identificáveis com tal. Há uma enorme quantidade de poderes ociosos no
mundo, aguardando a volta dos tempos em que não havia dúvidas sobre quem eram os maus,
que nunca voltarão. Resta aos supers medirem seus poderes enquanto esperam. Eu mal posso
esperar por Lanterna Verde x Wolverine.

VERISSIMO, Luis Fernando. Supers. Extra Classe. 12 maio 2016. Disponível em: <https://www.extraclasse.org.br/
opiniao/colunistas/2016/05/supers/>.Acesso em: 12 mar. 2020.

1.

O humor da HQ lida decorre do fato de Calvin:
(A) ter dirigido uma nave espacial.
(B) ter se perdido em um planeta alienígena.
(C) ter se deixado levar por sua imaginação fértil e não ter percebido que a aula acabou.
(D) ter ficado sem amigos e isolado na escola.

D16. Resposta: alternativa C.

2.

Sobre o fato de os super-heróis estarem combatendo um ao outro, o cronista cita a visão de algumas pessoas e, na sequência, faz uma observação, apresentando seu ponto de vista sobre um
dos super-heróis. Sobre isso, assinale a alternativa correta.
(A) Algumas pessoas acreditam que a questão entre Superman e Batman é antiga, mas o cronista
afirma que os dois nunca se encontraram.
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(B) Algumas pessoas acreditam que a questão entre Superman e Batman é atual, mas o cronista
afirma que os dois sempre se encontraram.
(C) Algumas pessoas acreditam que a questão entre Superman e Batman é antiga, e o cronista
afirma que os dois sempre se desentenderam.
(D) Algumas pessoas acreditam que a questão entre Superman e Batman é atual, e o cronista
concorda que o desentendimento deles é atual.
D21. Resposta: alternativa A.

3.

Embora tanto a HQ quanto a crônica tratem sobre os super-heróis, elas apresentam objetivos
diferentes, pois:
(A) a HQ apresenta uma história humorística por meio de quadros e a crônica narra uma história
sobre os super-heróis.
(B) a HQ apresenta uma história humorística por meio de quadros e a crônica apresenta a visão
subjetiva de um cronista sobre os super-heróis.
(C) a HQ apresenta uma história real e a crônica apresenta a visão subjetiva de um cronista sobre
os super-heróis.
(D) a HQ apresenta uma história real e a crônica narra uma história sobre os super-heróis.
D20. Resposta: alternativa B.

4.

A tese apresentada na crônica é a de que:
(A) Batman possui a excentricidade comum a todos os ricos.
(B) Batman tem inveja de Superman por não conseguir voar.
(C) a luta entre Batman e Superman é antiga.
(D) não é possível mais reconhecer quem são os heróis e os vilões.
D7. Resposta: alternativa D.

5.

Pode-se identificar um fato no trecho:
(A) “‘Superman’ contra ‘Batman’, o filme, é apenas o exemplo mais evidente de uma tendência
preocupante, da qual poucos se deram conta.” (1o parágrafo)
(B) “Do que ele vive? Do salário de jornalista, como Clark Kent, certamente não é.” (2o parágrafo)
(C) “[...] milionário Bruce Wayne, cujo hobby é se fantasiar de morcego e caçar bandidos [...]”
(2o parágrafo)
(D) “Hoje não faltam heróis, faltam vilões, ou vilões identificáveis com tal.” (3o parágrafo)
D14. Resposta: alternativa C.

6.

Pode-se identificar um fato no trecho:
(A) a luta do Batman contra o crime ser uma excentricidade, como a de qualquer homem rico.
(B) os super-heróis estarem combatendo entre si, levando-os a não conseguir mais diferenciar os
heróis dos vilões.
(C) a fonte de renda do Superman ser desconhecida.
(D) a luta entre Superman e Batman ser antiga.
D9. Resposta: alternativa B.
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Ler, aprender e
fazer acontecer

2
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HALFPOINT/SHUTTERSTOCK

Entendendo
a unidade
Será que a leitura pode ser
um caminho para promover ações
em prol da sociedade? A partir da
leitura de diversos textos, como
carta de solicitação, projeto cultural, enquete, requerimento e
edital, você terá a oportunidade
de conhecer um pouco mais os
textos que permeiam o gênero do
campo atuação na vida pública e
realizar várias Missões.

ponto de partida
Veja respostas e orientações no Manual do Professor.

Para que a sociedade tenha direitos
e deveres garantidos, é importante que
todo cidadão seja atuante socialmente.

Converse com os colegas e o professor sobre de que maneira a turma pode
ser mais participativa na construção da
sociedade. Depois, responda às questões.

1. O que está sendo representado na
imagem de abertura de Unidade?

2. Há vários textos que tratam de questões de interesse público e coletivo,
como carta de solicitação, projeto
cultural, enquete, requerimento e
edital. Quais deles você já leu? Comente com os colegas.

3. Por que é importante conhecermos
textos como os citados na atividade
2? De que forma esses textos podem
contribuir com nossa compreensão
da sociedade?
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missão

1

EF67LP17

A tese é a ideia central de um texto e deve ser defendida com argumentos
válidos e bem elaborados. Mas como será que os argumentos podem ser empregados para defender uma tese? É isso que você vai descobrir nesta Missão.

D8 – Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Carta de solicitação

Você já leu algum livro da saga Harry Potter ou assistiu a algum dos filmes? O que pensa sobre eles? O

que, nessa saga, poderia ter motivado a escrita de uma carta de solicitação? Leia a carta a seguir e descubra.

Uma carta para J.K. Rowling
Querida Senhora Rowling:
Por favor, acredite quando eu digo, com todo o respeito: Basta. Já basta.
Eu sou um fã seu desde um dos últimos dias de 1999
quando eu peguei pela primeira vez uma cópia de “Harry
Potter and the Sorcerer’s Stone.” (Eu sei que você o intitulou
“Philosopher’s Stone,” mas nós, americanos, somos bem
estúpidos quando discutimos nossos totens de alquimia.)
Eu ansiosamente consumi sua história do primeiro ano de
Harry, e logo parti para os livros dois e três.
O livro 4, “Harry Potter e o Cálice de Fogo”, saiu três semanas após eu começar no CNN.com em 2000. Só se falava
em Harry por toda a parte aqui, e eu não ficava satisfeito.
Uma vez eu quase sofri um acidente de carro enquanto lia
o Cálice no caminho do trabalho para casa; isso foi porque
eu estava enfeitiçado pelas aventuras de Harry e sua escrita
brilhante e criativa.

Alquimia: química da Idade Média, definida pela procura
da pedra filosofal.
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CNN.com: Canal a cabo estadunidense de notícias.
Totem: símbolo.

ILUSTRAÇÕES: LATYPOVA
DIANA/SHUTTERSTOCK

https://potterish.com/2005/11/uma-carta-para-jk-rowling/

Mas você deixou as coisas saírem de controle. O New
York Times mudou até sua lista de best-seller porque seus
livros estavam dominando todas as melhores posições. E
os livros geraram os filmes, e nem o despreparado Chris
Columbus conseguiu destruir seu herói, apesar de seus
melhores esforços. (Se seus livros são Monty Python, o
estilo de Columbus é Benny Hill.)

E depois veio o livro 5, outro com centenas de páginas
que me fez lutar durante o dia para cobrir o frenesi e ficar
acordado à noite devorando só mais um capítulo. Senhora
Rowling, não tenho mais 14 anos! Eu gosto de dormir! Sua
imaginação não tem limites, sabia?

Best-seller: livro que é
um sucesso de vendas.
Frenesi: exaltação,
animação.

O filme do Prisioneiro de Azkaban saiu há 18 meses atrás, e ele foi bom — dirigido
por Alfonso Cuarón, ótimas cenas com o elenco em crescimento Daniel Radcliffe, Rupert Grint e Emma Watson (sem falar dos veteranos que fazem a equipe e funcionários
de Hogwarts), um pouco de tom sombrio espalhado entre a luz e as risadas.
Agora em 2005, o olho gordo é dobrado. Há alguns meses você lançou o livro 6, e
na sexta-feira sai a versão cinematográfica do Cálice de Fogo, dirigida por Mike Newell
e roteiro escrito pelo apto Steve Kloves.

Mas você me deu este problema envolvendo Potter. Eu
TENHO que assistir ao filme. Agora eu TENHO que ficar
acordado para ler o livro. Agora eu TENHO que esperar
pelo livro 7, e quem sabe quando você vai acabar?

Você sabe quantas horas a senhora tirou da minha
vida? E tudo o que recebo é satisfação. Meus professores
de Inglês da faculdade ficariam perplexos.
Então, por favor, prometa que vai acabar logo, OK?
Eu não sei quanto mais de tudo isso eu posso suportar.
Continuo seu humilde leitor,

ILUSTRA‚ÍES: LATYPOVA DIANA/SHUTTERSTOCK

Senhora Rowling, eu não estou reclamando. Seus livros são um divertimento. Seus
filmes estão entre bons e excelentes (e como eles são produzidos pela Warner Bros.,
uma divisão da Time Warner assim como a CNN, não há dúvida de que o dinheiro que
eles faturam ajuda a pagar meu salário). Sua imaginação não tem paralelos: nomes
maravilhosos de personagens! Inteligentes mudanças na trama! Cenário ricos! Você é,
eu compreendo, talvez a mulher mais rica do Reino Unido,
e você merece cada centavo da sua fortuna.

T.L.

T.L. Uma carta para J.K. Rowling. Potterish. Disponível em: <https://potterish.com/2005/11/uma-carta-para-jk-rowling/>.
Acesso em: 12 mar. 2020. (Adaptado).
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1.

De forma geral, as cartas apresentam os elementos a seguir. Identifique-os na carta de solicitação lida.
a) Vocativo (expressão de chamamento).
Resposta: “Querida Senhora Rowling”.

b) Saudação final (expressão usada para encerrar a carta).
Resposta: “Continuo seu humilde leitor”.

c) Remetente (aquele que escreve a carta).
Resposta: há apenas as iniciais “T. L.” do remetente.

d) Destinatário (a quem a carta se dirige).
Resposta: “para J.K. Rowling”.

2.

Qual é a solicitação feita pelo remetente da carta?
Veja resposta no Manual do Professor.

3.

Qual é a motivação do pedido do remetente?
Veja resposta no Manual do Professor.

4.

O autor da carta afirma que é um fã da escritora J. K. Rowling desde 1999. Quais argumentos ele
cita, ao longo da carta, para comprovar essa afirmação?
Resposta: ele afirma que tem lido todos os livros lançados até então, inclusive que quase sofreu um acidente de carro por
estar lendo um dos livros. Também comenta sobre os filmes e os classifica como bons a excelentes. Por fim, reafirma
a necessidade de acompanhar os últimos lançamentos da saga.

baú do conhecimento
A carta de solicitação apresenta os elementos tradicionais de uma carta, como remetente,
destinatário, vocativo, expressão de despedida e assinatura. A finalidade desse tipo de carta é
fazer uma solicitação. Ao fazer isso, são empregados argumentos para convencer o destinatário
a acatar a solicitação e a tomar uma atitude em relação ao que é pedido.
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Valendo!
Prepare-se!
› Contorne a ideia central em torno da qual o texto é construído.
› Sublinhe os argumentos empregados ao longo da carta de solicitação, a fim de descobrir
como as ideias são defendidas.
› Se possível, compare as suas anotações com as de um colega a fim de verificar se vocês identificaram os mesmos argumentos.

Retome as informações que você contornou e sublinhou anteriormente.
Elas podem ajudar na resolução dos exercícios.

Veja orientações no Manual do Professor.

1.

O remetente da carta de solicitação afirma que, com o lançamento do 4o livro da saga Harry Potter
e o Cálice de Fogo, J. K. Rowling deixou as coisas fugirem do controle. Para defender essa ideia,
o remetente diz que:
(A) O New York Times mudou a lista de best-sellers por causa dos livros de J.K. Rowling, os quais
estavam dominando as melhores posições.
(B) Os livros de J.K. Rowling estavam em posições inferiores na lista de best-sellers.
(C) Chris Columbus, com muito esforço, conseguiu destruir o herói de J.K. Rowling na adaptação
cinematográfica da obra.
(D) Os livros de Harry Potter se transformaram em filmes, que mantêm as mesmas características
das publicações.
Resposta: alternativa A.

2.

O argumento empregado para defender a tese de que J.K. Rowling deve parar de escrever é o
fato de:
(A) a autora ter escrito muitos livros da série Harry Potter.
(B) as obras criadas pela autora serem viciantes demais.
(C) os livros de J.K. Rowling serem considerados best-sellers.
(D) a autora ter finalizado a saga dos livros.
Resposta: alternativa B.

3.

Para defender a ideia de que não está fazendo uma reclamação, o remetente emprega diversos
argumentos, exceto:
(A) os livros da autora são um divertimento.
(B) os filmes adaptados dos livros são bons ou excelentes.
(C) as mudanças nas tramas são inteligentes.
(D) a autora não merece o dinheiro que ganha.
Resposta: alternativa D.
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EF07LP12 | EF07LP13

missão

2

Ao ler um texto, você observa os recursos utilizados para relacionar
as partes do texto e evitar repetições desnecessárias? Há alguns recursos
empregados para garantir a coesão e a continuidade textual. Um deles é o
uso de palavras e expressões que substituem outras já mencionadas em um
texto. E então? Preparado(a) para descobrir como isso ocorre?
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que
contribuem para a continuidade de um texto.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Projeto Cultural

Será que todo mundo tem acesso à leitura como gostaria?
Você acredita que a possibilidade de ter contato com os livros pode deixar alguém mais feliz?
Leia o projeto cultural a seguir e veja como uma boa ideia pode ajudar muita gente.

http://www.siseb.sp.gov.br/arqs/2_VIAGEM_PELA_LITERATURA_Vitoria.pdf

Projeto Viagem pela Literatura
Elizeti Terezinha Caser Rocha
Bibliotecária | Coordenação do Projeto

O projeto Viagem pela Literatura vem
sendo realizado desde 1994 pela Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, vinculada à
Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória,
por meio de atividades socioculturais e desenvolvidas por atores, escritores e contadores
de histórias, utilizando diversas linguagens.
Atua prioritariamente junto ao público das
comunidades de bairros periféricos, com maior
índice de vulnerabilidade e/ou risco social,
dinamizando, dessa forma, a interação com a
população do município.
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Dinamizando: movimentando, estimulando.

Prioritariamente: de modo preferencial.

Periféricos: situados na periferia, afastados
do centro da cidade.

Vinculada: ligada.
Vulnerabilidade: fragilidade.

TYLER OLSON/SHUTTERSTOCK

Introdu•‹o

Justificativa
A democratização do conhecimento é essencial para o desenvolvimento educacional, econômico e social da nação, assim sendo é fundamental promover a
integração do cidadão através de canais que facilitem sua participação e produção
desse conhecimento.

Objetivo
Incentivar a prática da leitura e contribuir para a cidadania.

Público-alvo
É constituído por crianças, adolescentes, jovens e adultos.

Metodologia
O projeto é realizado anualmente com atividades semanais, na Biblioteca Municipal
e comunidades das regiões do município de Vitória/ES, utilizando espaços alternativos.

Atividades do projeto
› Viver o Livro ao Vivo e em Cores
(peças teatrais baseadas em livros);

› Curso de Contação de Histórias;

› Contação de Histórias;

› Sarau poético;

› Oficina de Artes;

› Leitura no parque/praça;

› Oficina de Poesia;

› Caixa-estante (minibiblioteca).

› Encontro com o Escritor;

[...]

› Círculo de Leitura;

Recursos utilizados
› Recursos humanos;

› Recursos materiais;

› Recursos financeiros;

› Recursos tecnológicos.

Avaliação
É realizada por meio de questionários e depoimentos dos participantes.
[...]

Considerações Finais
O Projeto Viagem pela Literatura da Biblioteca Municipal vem cumprindo seus
objetivos, promovendo o acesso democrático ao livro, à leitura e à biblioteca por meio
de atividades socioculturais, despertando o gosto pela leitura em suas diversas linguagens. Com isso, vem conseguindo não só manter as metas de ampliação do público
leitor da biblioteca, mas também atingir grupos sociais diversos, complementando a
sua missão de proporcionar a todos a igualdade de oportunidade de acesso à informação e ao conhecimento.
BRASIL. Governo do Estado de São Paulo. Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo. Projeto viagem pela literatura.
SisEB. Disponível em: <http://www.siseb.sp.gov.br/arqs/2_VIAGEM_PELA_LITERATURA_Vitoria.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2020.

Democratização: processo de tornar acessível.

Sarau: encontro literário.
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1.

Quais etapas do Projeto Viagem pela Literatura aparecem no trecho?
Resposta: no trecho, aparecem as seguintes partes: introdução, justificativa, objetivo, público-alvo, metodologia,
atividades do projeto, recursos utilizados, avaliação e considerações finais.

2.

Sobre o projeto, responda às questões a seguir.
a) Desde quando o projeto é realizado?
Resposta: o projeto é realizado desde 1994.

b) Quem é o responsável pelo desenvolvimento do projeto?
Resposta: o responsável pelo desenvolvimento do projeto é a Biblioteca Municipal Poli Monjardim, vinculada à Secretaria
de Cultura da prefeitura de Vitória.

c) Por meio de que ações o projeto é realizado?
Resposta: o projeto é realizado por meio de atividades socioculturais desenvolvidas por atores, escritores e contadores de
histórias, utilizando diversas linguagens.

d) Qual é o público-alvo do projeto?
Resposta: o projeto atual, prioritariamente, destina-se ao público das comunidades de bairros periféricos, com maior
vulnerabilidade e/ou risco social.

3.

De acordo com a justificativa do projeto, qual é a finalidade da democratização do conhecimento?
Resposta: de acordo com a justificativa do projeto, a democratização do conhecimento é essencial para o desenvolvimento
educacional, econômico e social da nação.

4.

Na metodologia do projeto, NÃO são apresentadas informações a respeito:
(

) da frequência com que as atividades são realizadas.

(

) do local onde as atividades são realizadas.

( X ) dos responsáveis pela realização das atividades.

5.

Das atividades do projeto, de qual ou de quais você participaria? Por quê?
Resposta pessoal.
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baú do conhecimento
Um projeto cultural é um documento que deve apresentar o planejamento de um evento, de uma ação ou de uma série de apresentações, que podem ser de dança, de teatro, de
música etc.

Valendo!
Prepare-se!
› Leia o texto, levando em consideração os elementos de coesão empregados pelo autor.
› Reconheça os termos que podem substituir determinadas palavras no texto, sem comprometer o sentido pretendido.
› Analise os objetivos do autor ao utilizar determinados elementos de coesão ou ao fazer substituições.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

Nas considerações finais do projeto, o pronome possessivo seus, empregado na locução “seus
objetivos”, refere-se:
(A) aos objetivos do Projeto Viagem pela Literatura.
(B) aos objetivos da Biblioteca Municipal.
(C) aos objetivos da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Vitória.
(D) aos objetivos da coordenadora do projeto.
Resposta: alternativa A.

2.

Ainda nas considerações finais, o pronome possessivo suas, empregado na locução “suas diversas
linguagens” refere-se:
(A) ao livro.
(B) à biblioteca.
(C) à leitura.
(D) às atividades socioculturais.
Resposta: alternativa C.

3.

A missão do Projeto Viagem pela Literatura é proporcionar igualdade de oportunidade de acesso
à informação e ao conhecimento a todos. O vocábulo destacado refere-se:
(A) somente ao público leitor da biblioteca.
(B) não somente ao público leitor da biblioteca.
(C) somente ao público das comunidades de bairros periféricos.
(D) não somente à população do município.
Resposta: alternativa B.
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missão

Você já percebeu que, em um texto, podem ser empregadas palavras e
expressões que causam determinados efeitos e contribuem para os sentidos
do texto? É isso que vamos estudar neste momento. E então? Que tal se
aventurar em mais uma Missão?

3

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

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Enquete

Você já participou de alguma enquete? Que tal participar agora? Para isso, leia a enquete a seguir e
reflita a respeito dos questionamentos.

https://dialogosassessoria.wordpress.com/2014/06/01/lembrancas-de-leitura-e-escrita-3/

Enquete: Você gosta de ler? Desde quando?
Quando gostamos muito de ler, vamos para um universo interior só nosso. A realidade à nossa volta desaparece. Muitas vezes, é como se estivéssemos mergulhados
em um sonho, provocado pelo mundo que o livro representa nesse instante.
E você, gosta de ler?
Se gosta, participe da pesquisa que o Conversas de leitura e escrita está fazendo.
Queremos saber quais são suas lembranças sobre a experiência com a leitura em sua
infância. Sua participação é importante. Seu voto vai nos ajudar a saber como ensinar
novas crianças a amar a leitura.
Responda à enquete!

Você gosta de ler? Desde quando?
Desde que aprendi a ler.
Desde que li as primeiras HQs.
Quando li o primeiro grande escritor de literatura.
Desde o tempo em que os adultos liam para mim.

VOTE

VOCÊ gosta de ler? Desde quando?. Diálogos Assessoria. Disponível em: <https://dialogosassessoria.
wordpress.com/2014/06/01/lembrancas-de-leitura-e-escrita-3/>. Acesso em: 12 mar. 2020. (Adaptado).
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1.

Sobre os autores e o público da enquete, responda às questões:
a) Quem é o responsável pela enquete lida?
Resposta: o responsável por essa enquete é o site Diálogos Assessoria.

b) A quem ela é destinada?
Resposta: aos leitores do site Diálogos Assessoria.

c) Como você chegou à conclusão das respostas anteriores?
Veja resposta no Manual do Professor.

2.

O que se pretende descobrir com a realização da enquete lida?
Resposta: pretende-se descobrir se as pessoas gostam de ler e desde quando.

3. Sob orientação do professor, realize a enquete em sala de aula.
a) Qual seria sua resposta à enquete? Por quê?
Resposta pessoal.

b) Qual seria o resultado da enquete, considerando a resposta da sua turma?
Resposta pessoal.
Veja orientação no Manual do Professor.

4.

Leia novamente o trecho a seguir e explique:
“A realidade à nossa volta desaparece.”
Qual foi a intenção do autor da enquete ao usar o termo em destaque?
Resposta: o autor teve a intenção de dizer que, quando lemos, nossa atenção se volta para o livro e, por isso, não
percebemos o que acontece à nossa volta.
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baú do conhecimento
A enquete é um texto produzido com a finalidade de descobrir o que um público específico pensa sobre determinado assunto. Ela é composta de uma pergunta (ou um conjunto de
perguntas) e pode ser realizada oralmente ou, ainda, feita na internet, como a que foi lida.

Valendo!
Prepare-se!
› Contorne no texto os parágrafos em que se encontram os trechos citados nos enunciados
das atividades abaixo, a fim de verificar com mais facilidade o contexto em que as expressões
foram empregadas.
› Sublinhe, em cada parágrafo, as expressões em destaque nos trechos citados, com a finalidade de poder localizá-las mais rapidamente durante a realização das atividades.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

No trecho “Quando gostamos muito de ler, vamos para um universo interior só nosso”, a expressão
destacada corresponde ao:
(A) nosso íntimo.
(B) nosso medo.
(C) nosso pensamento.
(D) nosso desejo de ler.
Resposta: alternativa A.

2.

No trecho “Muitas vezes, é como se estivéssemos mergulhados em um sonho”, a expressão destacada sugere que a leitura de um livro:
(A) precisa abordar o imaginário.
(B) retrata o que acontece nos sonhos.
(C) revela o sentido dos sonhos.
(D) proporciona momentos surreais.
Resposta: alternativa D.

3.

Na oração “Quando li o primeiro grande escritor de literatura”, a expressão destacada foi utilizada
com o sentido de:
(A) todas as obras de um grande escritor.
(B) primeira obra lida de um grande escritor.
(C) primeiro livro escrito por um grande escritor.
(D) primeiros livros de vários grandes escritores.
Resposta: alternativa B.
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missão

4

EF07LP10

Você sabia que os sinais de pontuação podem contribuir com os sentidos
de um texto? Reconhecer os efeitos de sentido da pontuação e de outras
notações em um texto é o desafio desta Missão. Vamos lá?

D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1 Requerimento

Você sabe o que significa um requerimento e com que intenção ele é escrito? Leia o requerimento
a seguir para descobrir.

https://pt.slideshare.net/Olivanio/requerimento-0592013olivanio-biblioteca?from_action=save

REQUERIMENTO Nº 059/2013
EMENTA: SOLICITA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ A CONSTRUÇÃO
DE UMA BIBLIOTECA MUNICIPAL NAS PROXIMIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE GENÁRIO XAVIER, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE ACERVOS PARA LEITURA
E PESQUISA.

Senhor Presidente,

O Vereador que este subscreve requer que após ouvido o plenário seja encaminhado este requerimento à Prefeitura Municipal de Picuí, para que o prefeito tome
providência no sentido de construir uma biblioteca no terreno próximo à Unidade
Básica de Saúde “Genário Xavier”.
JUSTIFICATIVA
Atualmente o município possui uma biblioteca que funciona em prédio cedido
pela Associação Picuí Clube, no entanto o prédio não oferece condições arquitetônicas
de uma biblioteca, como acessibilidade, espaço físico e acústico, sendo necessária a edificação de uma
Ementa: no requerimento lido, é
unidade que contemple os elementos citados acima.
o texto que sintetiza o assunto.
O terreno indicado na propositura pertence ao

patrimônio municipal e fica nas proximidades da maior
unidade de ensino do município a EMEF “Ana Maria
Gomes” e ao lado da Unidade Básica de Saúde dos
bairros Monte Santo e Pedro Salustino.

Plenário: reunião de membros
de uma associação.

Propositura: ato de propor algo.
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A solicitação é baseada no conceito de que uma biblioteca é um espaço democrático e plural, conquistado e construído através do “fazer” coletivo (alunos, professores
e demais grupos sociais) – sua função básica é a transmissão da herança cultural às
novas gerações de modo que elas tenham condições de reapropriar-se do passado,
enfrentando os desafios do presente, e de projetar-se no futuro.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Picuí/PB, 18 de fevereiro de 2013.
OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
– Vereador –
REMÍGIO, Olivânio Dantas. Requerimento n. 059/2013. Slideshare. Disponível em: <https://pt.slideshare.net/
Olivanio/requerimento-0592013olivanio-biblioteca?from_action=save>. Acesso em: 12 mar. 2020.

1.

O requerente é aquele que escreve o requerimento. Identifique-o no texto.
Resposta: o requerente é o vereador Olivânio Dantas Remígio.

2.

Qual é a solicitação feita pelo requerente?
Veja resposta no Manual do Professor.

3.

A quem essa solicitação é direcionada? Com que objetivo?
Veja resposta no Manual do Professor.

4.

Contorne, no texto, o local e a data do requerimento.
A resposta está contornada no texto.

5.

A linguagem utilizada no requerimento é predominantemente:
(

) informal.

( X ) formal.

6.

Qual é a função básica de uma biblioteca, segundo o requerimento?
Veja resposta no Manual do Professor.

Veja orientação no Manual do Professor.

7.

Sobre as informações na justificativa do requerimento, marque verdadeiro (V) ou falso (F) para
as afirmativas a seguir.
( F ) O município ainda não dispõe de uma biblioteca.
( F ) A biblioteca do município funciona na Associação Picuí Clube.
( V ) A biblioteca do município não está em boas condições de uso.
( V ) A nova biblioteca ficaria em uma excelente localização.
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baú do conhecimento
O requerimento é um texto muito utilizado por entidades, órgãos públicos ou instituições
para fazer uma solicitação. Os destinatários podem ser um órgão público, um diretor de uma
escola, um gerente de banco, um professor etc. Os elementos que constituem o requerimento
são: vocativo, corpo do texto, saudação final, local e data e assinatura do requerente.

Valendo!
Prepare-se!
› Releia o texto e contorne os sinais de pontuação empregados, a fim de conseguir localizá-los
mais facilmente.
› Observe e sublinhe os trechos do texto que foram destacados com notações como negrito,
letras maiúsculas, itálico, sublinhado etc.

Retome os trechos que você contornou e sublinhou, a fim de facilitar a localização durante a resolução das atividades.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

O negrito, as letras maiúsculas e o sublinhado são notações que foram empregadas no requerimento com a finalidade de:
(A) enfatizar o destinatário.
(B) demonstrar insatisfação.
(C) fazer uma solicitação.
(D) destacar as informações.
Resposta: alternativa D.

2.

Os dois-pontos foram utilizados após a palavra EMENTA para:
(A) iniciar uma enumeração.
(B) introduzir a solicitação.
(C) sinalizar uma fala.
(D) adicionar uma informação.
Resposta: alternativa B.

3.

No trecho “[...] conquistado e construído através do ‘fazer’ coletivo (alunos, professores e demais
grupos sociais)”, os parênteses foram empregados no requerimento a fim de:
(A) explicar uma expressão anterior.
(B) destacar um comentário importante.
(C) apresentar termos coordenados entre si.
(D) marcar uma interrupção do pensamento.
Resposta: alternativa A.
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missão

EF69LP34 | EF67LP37

Identificar o tema de um texto é de grande importância para a compreensão textual. Mas você sabe como localizar essa informação? É isso que vamos
descobrir nesta Missão. Preparados?

5

D6 – Identificar o tema de um texto.

aquecendo
Veja orientação no Manual do Professor.

Leitura 1

Edital

Você sabe o que é um edital? Alguma vez já leu um exemplar desse gênero textual? Para que você
imagina que os editais são escritos? Leia o trecho do edital a seguir para poder identificar sobre o
que ele trata.

https://prppg.ufc.br/wp-content/uploads/2019/06/sei-ufc-0823199-prppg-edital1.pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 13/2019
PROGRAMA DE AUXÍLIO À PUBLICAÇÃO DE LIVROS
O Reitor, Prof. Henry de Holanda Campos, e o Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof. Antonio Gomes de Souza Filho, da Universidade Federal do Ceará,
tornam público à Comunidade Universitária que se encontram abertas, no período
de 17 de junho de 2019 a 22 de julho de 2019, as inscrições ao Programa de Auxílio à
Publicação de Livros.

1. OBJETIVO
Apoiar as Unidades Acadêmicas no aprimoramento de seus Programas de Pós-Graduação Stricto sensu (Mestrado e Doutorado), por meio do auxílio à publicação de
livros priorizando aqueles cujo Qualis Livros é uma dimensão importante no Processo
de Avaliação da Pós-Graduação pela CAPES.

CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior.
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Qualis Livros: classificação realizada pela CAPES
sobre produção intelectual.

2. CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE
2.1 Os autores e obras devem atender os seguintes critérios:
a) o(s) docente(s) autor(es) deve(m) ser servidor(es) ativo(s) ou aposentado(s) da
UFC, com credenciamento permanente em um de seus Programas de Pós-Graduação;

b) o livro a ser publicado deve ser inédito e temático, associado à pesquisa acadêmica, podendo ser de autoria única ou em coautoria, bem como livros organizados
com contribuições de autores na forma de capítulos;

c) também serão considerados, no âmbito deste edital, a republicação de obras
revistas e atualizadas.
2.2 As solicitações de apoio previstas no item 2.1 deste edital devem ser apresentadas acompanhadas de:
a) declaração do Coordenador do Programa de Pós-Graduação, atestando a aprovação da submissão da publicação pelo respectivo Colegiado;
b) justificativa do autor, apontando a relevância para o desenvolvimento do programa e o impacto no processo de avaliação do Curso/Programa;
c) versão final do livro a ser submetido, impresso e em meio digital, com no máximo 300 páginas.

3. INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição deverá ser efetuada pelo autor correspondente, exclusivamente,
por meio eletrônico no link: http://sysprppg.ufc.br/Sistemas/livros/, no período de
17/06/2019 até as 23h59min do dia 08/07/2019.
3.2 As inscrições serão confirmadas no prazo de até 24 horas após a submissão,
servindo o registro de recebimento como comprovante da submissão.

4. PROCESSO DA SELEÇÃO
4.1 As propostas serão analisadas por uma Comissão de Especialistas, a ser designada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, e as que estiverem de acordo com
o (item 4.2), serão encaminhadas ao Conselho Editorial da Imprensa Universitária.
4.2 A Comissão levará em consideração os seguintes aspectos:
a) impacto junto ao Programa de Pós-Graduação;
b) coerência com a política de pesquisa e pós-graduação da UFC;
c) atendimento das especificações do presente edital.
[...]
Universidade Federal do Ceará, em 10 de junho de 2019.
Prof. Henry de Holanda Campos
Reitor
Prof. Antonio Gomes de Souza Filho
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
EDITAL nº 13/2019: programa de auxílio à publicação de livros. Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação
da Universidade Federal do Ceará. Disponível em: <https://prppg.ufc.br/wp-content/uploads/
2019/06/sei-ufc-0823199-prppg-edital1.pdf>. Acesso em: 13 mar. 2020.
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1.

A respeito da estrutura do edital, identifique os seguintes elementos:
a) a instituição responsável pela publicação do edital.
Resposta: Universidade Federal do Ceará – Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação.

b) o número do edital.
Resposta: Edital no 13/2019.

c) o título do edital.
Resposta: “Programa de Auxílio à Publicação de Livros”.

d) os itens em que o trecho do edital está dividido.
Veja resposta no Manual do Professor.

e) o nome dos emitentes e dos respectivos cargos.
Veja resposta no Manual do Professor.

2.

Com que objetivo o edital foi publicado?
Veja resposta no Manual do Professor.

3.

No edital, foram empregadas palavras formadas com prefixos pró e pós. Explique o significado das
palavras pró-reitor e pós-graduação, considerando o sentido dos prefixos.
Veja resposta no Manual do Professor.

baú do conhecimento
O gênero textual edital é uma publicação oficial referente a uma ação de interesse público.
Pode ser veiculado em um local visível ou anunciado na imprensa para conhecimento dos interessados e do público geral. Dependendo da finalidade, a estrutura do edital pode apresentar
diversos itens e denominações específicas.
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Valendo!
Prepare-se!
› Releia o edital quantas vezes julgar necessárias, a fim de compreendê-lo.
› Contorne o trecho que apresenta o tema central do edital, ou seja, a ideia em torno da qual
ele é construído.
› Ao lado de cada item numerado do edital, escreva a finalidade com que as informações foram
apresentadas.

Retome o trecho em que foi destacado o tema do edital e os objetivos de cada um de seus itens.
Isso pode contribuir para a resolução das atividades.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

Os itens do edital são organizados por:
(A) ordem de importância.
(B) ordem de prioridades.
(C) quantidade de caracteres.
(D) assuntos.
Resposta: alternativa D.

2.

Para encontrar informações sobre os critérios que devem ser atendidos, os candidatos devem ler
o item:
(A) Objetivo.
(B) Condições de Elegibilidade.
(C) Inscrições.
(D) Processo da Seleção.
Resposta: alternativa B.

3.

O tema central do edital é a divulgação de:
(A) uma lista de livros a serem publicados.
(B) uma lista de pessoas que podem publicar livros.
(C) um programa de auxílio à publicação de livros.
(D) um programa de auxílio à venda de livros.
Resposta: alternativa C.

4.

No edital, o item 2.2, c) se refere:
(A) à inscrição dos candidatos.
(B) ao processo seletivo.
(C) ao resultado do edital.
(D) ao critério de inscrição.
Resposta: alternativa D.
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missão final
Veja orientação no Manual do Professor.

Ao longo dos estudos desta Unidade, você leu uma carta de solicitação, um projeto cultural, uma
enquete, um requerimento e um edital. Agora, você vai ler um outro projeto cultural e praticar as Missões
que já aprendeu.

Leia o projeto cultural a seguir e descubra sobre o que ele trata.

http://biblioteca.saolourenco.sc.gov.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Projeto-Leitura-uma-boa-do

Leitura: uma boa dose para a saúde
Atualmente, neste mundo capitalista e tecnológico, que gira a uma velocidade
que muitas vezes não conseguimos acompanhar, é perceptível a agitação e a falta de
tempo da população, até mesmo para pegar uma revista e informar-se ou buscar um
momento de lazer por meio da leitura.

O Projeto “Leitura: uma boa dose para a saúde” considera que a leitura possui um
vínculo forte com a saúde, pois pode ser terapêutica, mesmo porque, no momento em
que a pessoa está lendo, passa a dialogar consigo mesma e com o seu dia a dia, fazendo
análises, comparações, enfim, contribuindo para a própria saúde mental e física, bem
como, para a saúde pública em geral.

Justiﬁcativa
Buscando proporcionar momentos de lazer e conhecimento às pessoas internadas no Hospital da Fundação Médico Assistencial ao Trabalhador Rural, bem como
às pessoas que ficam aguardando o momento da consulta, na Policlínica Municipal
de Saúde, evitando a ociosidade e a ansiedade da espera, é que a Biblioteca Pública
Municipal Santos Dumont está desenvolvendo o “Projeto Leitura: uma boa dose para a
saúde” que levará até essa parcela da população, a possibilidade de entrar em contato
com o mundo da leitura e informação, propondo desenvolver o hábito da leitura, lazer
e entretenimento, buscando enfatizar a importância da leitura para a saúde e para o
crescimento próprio enquanto cidadãos autônomos e críticos.

Objetivos
› Estimular na população que frequenta o Hospital e a Policlínica Municipal de
Saúde o apreço pela leitura.
› Reduzir a ociosidade e ansiedade das pessoas que aguardam atendimento no
Hospital e nas filas da Policlínica Municipal.
› Contribuir para a saúde individual e coletiva.

Metodologia
Por meio de visitas efetuadas por um funcionário do Hospital, nos leitos, realizar
um cadastro com o doente, bem como com o acompanhante, e proporcionar a escolha
do material de leitura, com devolução até a alta do internamento.
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Por meio de estantes organizadas nas salas de espera para consultas do Hospital
e da Policlínica Municipal de Saúde, disponibilizar vários gêneros de leitura, como:
revistas, jornais, gibis, literaturas.

Esse material será trocado a cada quinze dias, possibilitando maior diversidade
do material. Juntamente com o material de leitura, ficarão folhetos informativos para
divulgação do horário de funcionamento, serviços ofertados, entre outras informações
importantes referentes à Biblioteca Pública Municipal Santos Dumont.
[...]
LEITURA: uma boa dose para a saúde. Biblioteca Municipal Santos Dumont. Ago. 2012. Disponível em:
<http://biblioteca.saolourenco.sc.gov.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/Projeto-Leiturauma-boa-dose-para-a-saude.pdf>. Acesso em: 26 abr. 2020. (Modificado).

1.

Qual foi o principal argumento apresentado pelos idealizadores do projeto para defender a ideia
de que a leitura possui um vínculo forte com a saúde?
(A) A leitura pode ser uma forma de tratamento.
(B) A possibilidade de diálogo consigo mesmo por meio da leitura.
(C) A partir da leitura, é possível fazer análises e comparações.
(D) A contribuição da leitura para a própria saúde mental e física.
D8. Resposta: alternativa B.

2.

No trecho “Esse material será trocado a cada quinze dias, possibilitando maior diversidade do
material”, as palavras destacadas poderiam ser substituídas, em sua segunda ocorrência, sem
prejuízo de sentido, por:
(A) da obra.

(B) da publicação.

(C) da produção.

(D) da leitura.

D2. Resposta: alternativa D.

3.

No título do projeto “Leitura: uma boa dose para a saúde”, a palavra destacada foi empregada
conotativamente, com o sentido de:
(A) quantidade de uma bebida.

(C) quantidade de uma substância.

(B) quantidade de um medicamento.

(D) quantidade de um todo.

D18. Resposta: alternativa D.

4.

As aspas empregadas ao longo da apresentação do projeto foram usadas para:
(A) indicar um título.

(C) destacar citações.

(B) realçar termos no contexto.

(D) mostrar comentários importantes.

D17. Resposta: alternativa A.

5.

O modo como o projeto vai ser realizado apresenta-se:
(A) na justificativa do projeto.

(C) na metodologia do projeto.

(B) nos objetivos do projeto.

(D) no público-alvo do projeto.

D6. Resposta: alternativa C.
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Pesquisar
e aprender

3

MARIA SBYTOVA/
SHUTTERSTOCK

Entendendo
a unidade
A partir da leitura de tabela,
verbete de dicionário, texto de
livro didático e artigos expositivos, você vai ter a oportunidade
de conhecer diversos gêneros
textuais do campo da prática de
estudo e pesquisa e de lidar com
diferentes Missões.

ponto de partida
Veja orientações no Manual do Professor.

1. O que está sendo representado na
imagem de abertura desta Unidade?

2. Quais materiais você geralmente utiliza quando precisa fazer pesquisas
ou estudar?

3. O que você sabe sobre a tabela, o
verbete de dicionário, o texto de livro
didático e o artigo expositivo? Discuta
com seus colegas.
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missão

1

EF69LP33

Os textos são escritos com finalidades diversas. Reconhecer esses objetivos
é importante para entender a forma como as informações são organizadas.
Nesta Missão, você vai analisar os dados de uma tabela e verificar como as
informações foram organizadas para construir os sentidos do texto.

D5 — Interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

aquecendo
Veja orientação no Manual do Professor.

Leitura 1

Tabela

A tabela a seguir traz informações obtidas por meio do Formulário De Visitação Anual (FVA). O FVA
é um instrumento criado pelo IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) para coletar informações a respeito
de visitações a museus em território nacional.
Na tabela, você vai conhecer os dados levantados sobre os museus em 2018.

Museus participantes do FVA 2018 por região
Número de museus
cadastrados por região
(out. 2018)

Número de museus que
preencheram o FVA

% de museus que preencheram
o FVA em relação ao
número de museus na região

NORTE

178

54

30,33%

NORDESTE

801

251

31,33%

CENTRO-OESTE

276

82

29,71%

SUDESTE

1 493

613

41,05%

SUL

1 021

405

39,67%

Total no Brasil

3 769

1 405

37,27%

Museus participantes do FVA 2018 por Região. Instituto Brasileiro de Museus. Disponível em:
<https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2020/01/RESULTADOS-FVA-2018.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2020.

56

1.

Toda tabela deve apresentar título, linhas e colunas. Classifique as informações da tabela que
você leu em: T para o título, L para linha e C para coluna.
( L ) Número de museus que preencheram o FVA; Número de museus cadastrados por região
(out. 2018); Porcentagem de museus que preencheram o FVA em relação ao número de
museus na região.
( T ) Museus participantes do FVA 2018 por região.
( C ) Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Total no Brasil.

2.

Em que veículo a tabela foi publicada?
Resposta: a tabela foi divulgada no site museus.gov.br.

3.

Com que objetivo a tabela foi publicada?
Resposta: divulgar dados obtidos a partir do Formulário De Visitação Anual.

4.

Considerando o objetivo da publicação, explique por que as informações foram organizadas
em tabela.
Resposta: como a tabela visa divulgar dados numéricos, a melhor forma é agrupá-los em linhas e colunas, criando uma tabela.
Leve os alunos a concluir que apresentar dados numéricos em tabelas é mais objetivo que organizá-los de forma discursiva.

5.

Assinale a alternativa correta sobre a leitura de uma tabela.
(A) Uma tabela deve ser lida horizontalmente.
(B) Uma tabela deve ser lida verticalmente.
(C) Uma tabela deve ser lida tanto vertical quanto horizontalmente.
(D) Uma tabela só pode ser lida horizontalmente.
Resposta: alternativa C.

6.

De acordo com a tabela, quantos museus há na região do país em que você mora?
Resposta pessoal.

7.

E na sua cidade, quantos museus você já visitou? Cite os nomes deles a seguir.
Resposta pessoal.
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baú do conhecimento
A tabela é um modo não discursivo de apresentar as informações, as quais são ordenadas
em linhas e colunas. O título e a fonte de pesquisa de uma tabela são importantes e, por isso,
devem sempre ser apresentados. A organização dos dados deve ser objetiva e lógica. Em textos
como reportagem, notícias, textos de divulgação científica etc., é comum a presença de tabela
para complementar as informações do texto, apresentando dados numéricos ou estatísticos.

Valendo!
Prepare-se!
› Releia atentamente a tabela da Leitura 1 para observar como as informações das linhas se
relacionam com a das colunas.
› Em cada coluna, escreva o sinal (+) ao lado do maior número apresentado e indique o sinal
(−) ao lado do menor número apresentado.

Ao responder às questões, consulte as marcações que você fez ao lado dos dados das colunas.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

As regiões que apresentam o maior e o menor número de museus cadastrados são, respectivamente:

(A) Sudeste e Centro-Oeste.

(C) Norte e Sul.

(B) Sudeste e Norte.

(D) Norte e Centro-Oeste.

Resposta: alternativa B.

2.

As regiões que apresentam maior e menor porcentagem de museus que preencheram o FVA são,
respectivamente:
(A) Sudeste e Centro-Oeste.
(B) Sudeste e Norte.
(C) Norte e Sul.
(D) Norte e Centro-Oeste.
Resposta: alternativa A.

3.

De acordo com as informações da tabela, é possível concluir que:
(A) nem todas as regiões do Brasil possuem museus.
(B) nem todas as regiões do Brasil possuem museus cadastrados no FVA.
(C) nem todos os museus que preencheram o FVA são cadastrados.
(D) nem todos os museus cadastrados preencheram o FVA.
Resposta: alternativa D.
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missão

2

EF69LP34

Quando realizamos a leitura de qualquer texto, é comum localizarmos as
informações que estão explícitas, não é mesmo?
A partir da leitura de um verbete de dicionário, você deverá realizar esse
tipo de atividade. Vamos começar?

D1 — Localizar informações explícitas em um texto.

aquecendo
Veja orientação no Manual do Professor.

Leitura 1

Verbete de dicionário

O dicionário é um importante instrumento de pesquisa. Você tem um dicionário? Você tem o hábito
de consultá-lo? Com que finalidade? Quando faz buscas em um dicionário, você utiliza versões impressas
ou digitais? Leia o verbete a seguir para descobrir que informações podemos localizar no dicionário.

Dicionário Digital
arte
substantivo feminino
1. o conjunto dos princípios e técnicas característicos de um ofício ou profissão
‹a a. dos astrólogos›.

2. o próprio ofício, esp. quando se trata de trabalho manual ‹a a. da marcenaria›.

3. habilidade para fascinar, seduzir ou enganar; ardil, artimanha, astúcia ‹usava
todas as a. para conquistar o público›.
4. artifício empr. para levar alguém ao erro; burla; engano, malícia.
5. forma de agir; maneira, jeito ‹de tal a. insistiu, que ela cedeu›.
6. caráter, índole, propensão ‹não era coisa de sua a.›.
7. capacidade especial; aptidão, jeito, dom ‹dominava a a. de aquietar as crianças›.
8. qualidade de experto; perícia, habilidade ‹um advogado de uma a. inigualável›.

8.1. perfeição, esmero técnico de elaboração (p.opos. à espontaneidade natural);
requinte ‹um jardim feito sem a.›.

9. segundo tradição que remonta ao platonismo, habilidade ou disposição
dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma
consciente, controlada e racional.

10. segundo tradição que remonta ao aristotelismo, conjunto de meios e procedimentos através dos quais é possível a obtenção de finalidades práticas ou a
produção de objetos; técnica
p.opos. a ciência ('conhecimento não aplicado').
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11. uso do domínio de uma arte nos diversos campos do pensamento e do conhecimento humano ‹a. do pensamento› ‹a. da matemática pura›.
12. uso do domínio de uma arte nos diversos campos da experiência e da prática
humanas ‹a a. da estratégia› ‹a a. da caligrafia› ‹a a. da música›.

13. acervo de normas e conhecimentos indispensáveis ao exercício correto de
uma atividade ‹a aprendizagem e ensino da a. da tipografia›.
14. tratado que encerra tais normas, procedimentos ‹a Arte Poética de Aristóteles› ‹a Arte da Fuga de Bach›.
15. produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para expressão da
subjetividade humana, os nossos sentimentos e opiniões, assim como para retratar as
nossas experiências, transmitir informações e semear beleza, divertimento e reflexão
‹a. literária› ‹a. da pintura› ‹a. cinematográfica›.

16. a tendência geral e/ou a totalidade das manifestações artísticas em determinada época, fase, lugar etc. ‹a a. do Renascimento› ‹a a. expressionista›.
17. usa-se para referir o talento, a contribuição própria da inteligência e da sensibilidade de um artista ‹a angústia da a. de Van Gogh› ‹a estranha a. de Augusto dos Anjos›.

18. as artes plásticas, visuais ‹galeria de a.› ‹crítico de a.›.
19. obra humana, de funções práticas ou mágicas, e posteriormente considerada
bela, sugestiva ‹a a. dos menires›.

20. manufatura ou indústria que ainda mantém tradições artesanais ‹a a. do
vidro› ‹a a. do bordado›.
21. qualquer original, em fase de leiaute ou de arte-final, a ser impresso.

22. editoria incumbida de preparar desenhos, selecionar e cortar fotos, cooperar
com os diagramadores.
23. armação ou aparelho utilizado em pescaria (mais us. no pl.) ‹a. de xávega›
‹a. de arrastar›.

24. setor ou grupo de profissionais em agência de publicidade responsáveis pela
execução de rafes, leiautes, ilustrações, artes-finais etc. para a produção de anúncios,
encartes, cartazes, letreiros, painéis etc.
25. conjunto das atividades relativas à apresentação gráfico-visual de anúncios,
cartazes, logotipos etc.

26. travessura, traquinagem (sentido prov. conexo com a acp. 4) [tb. us. no pl.]
‹esse menino só vive fazendo a.›.
sinônimos: beleza, engenho, habilidade, técnica, travessura; ver tb. sinonímia
de perfeição.
antônimos: ver sinonímia de imperfeição.
noção de: 'arte', usar suf. -aria.

ARTE. Dicionário Houaiss. Disponível em: <https://houaiss.uol.com.br/>. Acesso em: 24 abr. 2020.

1.

Quantas acepções o dicionário apresenta para o verbete arte? Como você identificou isso?
Resposta: 26 acepções. Isso pode ser verificado pelos números apresentados.
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2.

Leia as frases a seguir e marque o número da acepção correspondente ao sentido do verbete arte
em cada contexto.
( 26 ) Meu irmão vive fazendo arte.
( 15 ) A arte tem a capacidade de transformar o ser humano.
( 18 ) Ontem fomos à exposição da arte de Tarsila do Amaral.

3.

Veja as informações que um verbete pode apresentar.
(A) Exemplos de uso.
(B) Antônimos.
(C) Classe gramatical.
(D) Sinônimo.
Agora, relacione os trechos do verbete às informações apresentadas.
( B ) Imperfeição.
( C ) Substantivo feminino.
( D ) Técnica.
( A ) A arte da marcenaria.

4.

É comum, em verbetes de dicionário, o emprego de siglas. Escreva o significado das siglas a seguir.
Se necessário, realize uma pesquisa na internet ou em livros para descobrir.

a) sf.: substantivo feminino
b) Cf.: confrontar
c) esp.: especialmente
d) etc.: e outras coisas
e) p.opos.: por oposição
f) Bras.: brasileirismo
g) Tb.: também
h) lat.: latim

baú do conhecimento
O verbete de dicionário é cada uma das entradas de um dicionário. Nos verbetes, organizados
em ordem alfabética, são apresentadas as diversas acepções do vocábulo. Além disso, outras
informações podem ser expostas, como a forma correta de pronunciar a palavra, a separação
silábica, a classe gramatical a que pertence, a origem etimológica, os sinônimos etc. Nos verbetes,
os substantivos e os adjetivos são registrados no masculino singular e os verbos, no infinitivo.
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Valendo!
Prepare-se!
› Releia o verbete com atenção, buscando compreender cada uma das acepções da palavra arte.
› Para verificar se compreendeu corretamente os sentidos de arte, crie no seu caderno um
exemplo de uso de algumas acepções, enumerando-as.

Caso haja dúvidas sobre as acepções do verbete, retome os exemplos criados
anteriormente, consultando-os sempre que for necessário.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

A palavra arte, com o sentido de “obra de arte”, encontra-se na:
(A) acepção 8.
(B) acepção 2.
(C) acepção 18.
(D) acepção 4.

2.

Resposta: alternativa C.

De acordo com o verbete lido, qual das opções a seguir não é um sinônimo de arte?
(A) Travessura.
(B) Imperfeição.
(C) Habilidade.
(D) Técnica.

3.

Resposta: alternativa B.

No exemplo “Esse menino só vive fazendo arte”, apresentado na acepção 26, o sinônimo de arte é:
(A) travessura.
(B) astúcia.
(C) maldade.
(D) crueldade.
Resposta: alternativa A.

4.

O sentido de arte como manifestação artística (pintura, escultura, música etc.) está apresentado na:
(A) acepção 15.
(B) acepção 5.
(C) acepção 17.
(D) acepção 10.

5.

Resposta: alternativa A.

Arte como sinônimo de jeito está na:
(A) acepção 3.
(B) acepção 5.
(C) acepção 5.
(D) acepção 7.
Resposta: alternativa D.
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missão

3

EF69LP42

Para inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão, precisamos
analisar sempre o contexto em que ela foi empregada. Às vezes, uma mesma
palavra pode ter sentidos diferentes em contextos diversos. Preparados para
começar esta nova Missão?

D3 — Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

aquecendo
Veja orientação no Manual do Professor.

Leitura 1

Texto de livro didático

A arte pré-histórica no Brasil
Devido a descobertas arqueológicas feitas nas últimas décadas, diferentemente do
que aprendemos por meio de enciclopédias
mundiais de Arte e História, podemos afirmar que existiu uma Pré-História do Brasil.

Os primeiros habitantes do nosso país
deixaram muitos vestígios arqueológicos,
como cavernas com pinturas rupestres e
fósseis de bichos pré-históricos, objetos,
como ponta de flechas, machados e sepulturas. No Brasil, o Instituto do Patrimônio Pintura encontrada na Serra da Capivara, no estado do Piauí.
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
registra a existência de 2 000 sítios arqueológicos com pinturas e inscrições pré-históricas, mas
estima-se que esse número possa ser dez vezes maior. O mais conhecido é o Parque Nacional da
Serra da Capivara, no Piauí. Nele estão cadastrados 406 sítios, dos quais cerca de 360 apresentam
pinturas rupestres. Os demais sítios são aldeias, cemitérios e acampamentos.

DANIELLA CRONEMBERGER/SHUTTERSTOCK

O que você sabe sobre a arte pré-histórica? Leia o texto e confira.

No sítio Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí, as pinturas foram datadas entre 12 000 e 29 000
anos. A arte dos caçadores do período conhecido como Pleistoceno mostra cenas do cotidiano.
As paredes são ilustradas com cenas de dança, caça, luta, entre outras. Figuras humanas carregam
cestas, seguram armas como bastões, dançam em volta de uma árvore em cerimoniais. Também
aparecem animais, como emas, tucanos e veados.

Pleistoceno: época geológica que ocorreu entre 1,8 milhão e 11 500 anos atrás.
Rupestre: vestígios deixados por povos pré-históricos.
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MUSEU NACIONAL BRASIL/AP PHOTO/
GLOW IMAGES

Pelo seu valor cultural, em 1991 a UNESCO inscreveu o Parque Nacional na lista do Patrimônio Cultural
da Humanidade.

Fóssil de Luzia e a reprodução de como poderia
ter sido seu rosto.

Outro dos principais sítios arqueológicos do país está
na região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Ali foi encontrado, além de machados de pedra, o crânio de Luzia,
o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas,
com 11 500 anos. Essa descoberta levantou dúvidas sobre
a hipótese de ocupação da América, segundo a qual o
homem veio da Ásia pelo estreito de Bering, há cerca
de 15 000 anos.

A ARTE pré-histórica no Brasil. Ensino Fundamental: anos finais – livro integrado – 6º ano – Sistema Maxi de Ensino. 3. ed.
Londrina: Maxiprint, 2015. p. 14-15.

Fóssil: resto petrificado de seres vivos.

1.

Com que objetivo o texto foi escrito? Como você concluiu isso?
Resposta: com o objetivo de informar e ensinar os alunos. Pode-se concluir isso pelo crédito do texto, que evidencia se tratar
de um texto de livro didático.

2.

Como as enciclopédias mundiais de Arte e História se posicionam sobre a Pré-História no Brasil?
Resposta: elas negam a existência de uma Pré-História do Brasil, embora o texto afirme que houve, sim, Pré-História no Brasil.

3.

Quais foram os vestígios arqueológicos deixados pelos primeiros habitantes do nosso país?
Resposta: as cavernas com pinturas rupestres e os fósseis de bichos pré-históricos, objetos como ponta de flechas, machados
e sepulturas.

4.

Qual é o sítio arqueológico mais conhecido no Brasil? Em que Estado ele se localiza?
Resposta: o sítio arqueológico mais conhecido no Brasil é o Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no Piauí.

5.

Que cenas cotidianas apareciam nas pinturas rupestres do sítio Boqueirão da Pedra Furada, no Piauí?
Resposta: cenas como dança, caça e luta. Além disso, essas pinturas retratam figuras humanas que carregam cestas, seguram
armas como bastões, dançam em volta de uma árvore em cerimoniais e, ainda, mostram animais, como emas, tucanos e veados.
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baú do conhecimento
O texto de livro didático é veiculado em obras didáticas com o objetivo de ensinar os alunos.
Assim, as informações devem ser adequadas à faixa etária e apresentadas de forma compreensível e atrativa. Costuma ser acompanhado de outros recursos, como fotografias, ilustrações,
gráficos, tabelas etc.

Valendo!
Prepare-se!
› Releia o texto e verifique se há palavras desconhecidas. Contorne-as para tentar inferir os
sentidos pelo contexto.
› Das palavras contornadas, puxe um fio para a lateral do texto e escreva o sentido que você
inferiu com base no contexto.

Consulte as marcações feitas no texto para auxiliá-los durante a resolução das atividades.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

No trecho “Os primeiros habitantes do nosso país deixaram muitos vestígios arqueológicos [...]”,
vestígios é o mesmo que:
(A) pegadas.
(B) construções.
(C) sítios.
(D) sinais.
Resposta: alternativa D.

2.

Em “Os demais sítios são aldeias, cemitérios e acampamentos”, sítios equivale a:
(A) locais.
(B) povoados.
(C) extensões de terra.
(D) moradias rurais.

3.

Resposta: alternativa A.

No trecho “[...] o homem veio da Ásia pelo estreito de Bering”, estreito significa:
(A) passagem apertada entre montanhas.
(B) canal natural que liga dois mares.
(C) faixa de terra que liga um continente a uma península.
(D) porção de mar que avança pela terra.
Resposta: alternativa B.
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missão

4

EF69LP42 | EF08LP16

A escolha que fazemos ao escrever, selecionando palavras, expressões ou frases, deve considerar a ideia que se pretende transmitir. Nesta
Missão, estudaremos os efeitos de sentido dessas escolhas em um texto.
Vamos começar?
D19 — Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou
morfossintáticos.

aquecendo
Veja orientação no Manual do Professor.

Leitura 1

Artigo expositivo

MUSEU DO LOUVRE, PARIS, FRANÇA/UNIVERSAL IMAGES GROUP/GETTY IMAGES

A tela Mona Lisa, criada por Leonardo da Vinci, é mundialmente conhecida. O que você sabe sobre
essa tela e seu autor? Vamos ler um artigo de divulgação científica para conhecê-los melhor.

Grande Talento da Arte e
da Ci•ncia
Quem já ouviu falar em Leonardo da Vinci que dê um sorriso
como o da Mona Lisa! Quem são
esses? Ora bolas! Da Vinci foi um
italiano com muitos talentos. Foi ele
quem pintou a famosíssima Mona
Lisa! Mas Da Vinci não se limitava à pintura: foi escultor, cientista,
inventor… Ele foi um homem de
muitas habilidades, que nasceu em
1452 e morreu em 1519, há exatos
500 anos. Vamos conhecer mais
sobre esse importante nome da arte
e da ciência?

Da Vinci era especialmente
curioso: registrava tudo o que aprendia em desenhos. E fazia anotações
sobre fenômenos da natureza, sobre
o funcionamento dos organismos
vivos… Os desenhos mostram que
várias áreas da ciência chamavam sua
atenção: matemática, física, anatomia, botânica, geologia e outras mais!
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Reprodução da tela Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci entre 1503 e 1506.

ACERVO DA BIBLIOTECA REAL DE TURIM, ITçLIA

A paixão pela observação fez com que Da Vinci
estudasse não apenas a beleza nas formas de paisagens ou seres vivos. Ele pesquisava sobre todas as
coisas. E tentava investigar temas que ainda eram
um mistério para a sociedade da época. Um exemplo disso foi o desenho que fez de um feto, durante a gestação, que está guardado em Windsor, lá
na Inglaterra.

Escola de artistas
No século 15, época em que Da Vinci nasceu,
era comum que os pintores, escultores e arquitetos
trabalhassem em diferentes atividades ao longo da
vida. Era comum também que os artistas dependessem de um senhor poderoso para financiar os
custos de seu trabalho.
Funcionava assim: os artistas selecionados por
um determinado senhor poderiam ficar anos a seu
serviço, e recebiam por ele. Era um modo de vida
mais seguro do que esperar por grandes encomendas, que poderiam nunca chegar, ou serem insuficientes para o sustento.

Da Vinci chegou a fazer parte da corte do rei
Francisco I, na França, ganhando casa e um sa- Autorretrato de Leonardo da Vinci, criado em 1513.
lário generoso. Essa temporada na França explica
por que algumas de suas pinturas, como a Mona Lisa, foram parar naquele que seria um dos mais
importantes museus do mundo, o Museu do Louvre, em Paris, a capital francesa.
Da Vinci trabalhou com muitos mestres e aprendizes ao longo da sua carreira. Nos últimos
ano de vida até morou com alunos e amigos na França. As residências comunitárias de artistas
eram bastante comuns naquela época. Tanto era assim que alguns estudiosos consideram difícil
reconhecer se algumas das pinturas foram feitas apenas por Da Vinci ou se tiveram colaboração
de outro pintor ou aprendiz dele.

O sorriso do quadro
Sem dúvida a pintura mais conhecida de Da Vinci é a Mona Lisa. Aquele sorriso tímido no quadro
é um retrato de Lisa del Giocondo. Nascida em 1479, ela era esposa de Francesco del Giocondo, um
mercador de seda bem-sucedido de Florença. Esse mercador encomendou o quadro para comemorar um momento especial: o casal tinha tido um filho e comprado uma casa em 1503.
A Mona Lisa foi feita entre 1503 e 1506. Mas a obra só ficou mais conhecida recentemente, em
meados do século 19. Ela chama a atenção não só dos visitantes do Museu do Louvre ou de estudiosos de arte: a Mona Lisa virou caso de pesquisa para muitos autores que já escreveram sobre o
estilo da pintura e a expressão do seu sorriso.
[...]
SOUZA, Maria Beatriz de Mello. Grande talento da arte e da ciência. Revista Ciência Hoje das Crianças. 21 out. 2019.
Disponível em: <http://chc.org.br/artigo/grande-talento-da-arte-e-da-ciencia/>. Acesso em: 15 fev. 2020.
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1.

Com que objetivo o texto foi escrito?
Resposta: apresentar informações sobre Leonardo da Vinci e destacar a importância de sua obra.

2.

Em que veículo o artigo expositivo foi publicado? Considerando esse veículo, a quem o texto
se destina?
Resposta: esse artigo expositivo foi publicado na Revista Ciência Hoje das Crianças. O texto destina-se a crianças e a
adolescentes.

3.

Por que, no título do texto, Leonardo da Vinci é classificado como “Grande Talento da Arte e da
Ciência”?
Resposta: porque Leonardo da Vinci desempenhou diversas atividades (foi pintor, escultor, cientista e inventor).

4.

Pesquise como era chamado o “senhor poderoso” que financiava os custos dos artistas na época em que Leonardo da Vinci viveu. De acordo com a sua pesquisa, quais outros artistas foram
financiados por essas pessoas? E quais obras você conhece desses artistas? Escreva abaixo um
resumo da sua pesquisa.
Resposta: quem financiava os artistas naquela época eram os mecenas.
Resposta: auxilie os alunos durante a pesquisa ou proponha que ela seja feita em duplas. Para saber mais sobre o assunto,
acesse o link: <https://www.meusdicionarios.com.br/mecenas>.

5.

Sobre a pintura Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, leia os itens a seguir, classificando-os em
verdadeiros (V) ou falsos (F).

( F ) A obra Mona Lisa é o retrato de Lisa del Giocondo, esposa de Leonardo da Vinci.
( V ) Francesco del Giocondo encomendou a tela Mona Lisa.
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( V ) A tela Mona Lisa foi feita entre 1503 e 1506.
( F ) A tela Mona Lisa só ficou mais conhecida em meados do século 20.
Resposta: Lisa del Giocondo era esposa de Francesco del Giocondo. Essa obra ficou conhecida em meados do século 19.

baú do conhecimento
O artigo expositivo é um texto que visa informar os leitores sobre um assunto específico.
Pode ser publicado em revistas e jornais, nas versões impressa e on-line, e em sites.

Valendo!
Prepare-se!
› Localize no texto as interjeições, os adjetivos e os advérbios de tempo. Faça marcações diferenciadas para identificá-los, como contornos, sublinhados e sublinhados duplos.
› Releia os trechos, omitindo as expressões marcadas, e reflita sobre a importância de cada um
desses elementos no texto.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

No trecho “Quem são esses? Ora bolas! Da Vinci foi um italiano com muitos talentos”, a interjeição
destacada evidencia o tom de:
(A) impaciência do autor diante do questionamento.
(B) calma do autor durante o questionamento.
(C) desespero do autor ao tratar sobre o assunto.
(D) tristeza do autor ao informar o leitor.
Resposta: alternativa A.

2.

No fragmento “A Mona Lisa foi feita entre 1503 e 1506. Mas a obra só ficou mais conhecida recentemente, em meados do século 19”, a expressão destacada indica:
(A) o instrumento usado para pintar Mona Lisa.
(B) a forma como Mona Lisa foi pintada.
(C) o local em que Mona Lisa foi pintada.
(D) o tempo em que Mona Lisa ficou conhecida.
Resposta: alternativa D.

3.

No título “Grande Talento da Arte e da Ciência”, o adjetivo em destaque:
(A) indica o tamanho da tela Mona Lisa.
(B) sugere que Leonardo da Vinci fazia telas em grandes proporções.
(C) expressa um desprezo pelas obras de Leonardo da Vinci.
(D) reforça a valorização positiva do talento de Leonardo da Vinci.
Resposta: alternativa D.
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missão

5

EF67LP37

Conhecer as relações de causa e consequência entre os fatos apresentados em um texto é fundamental para compreendê-lo. Neste momento, você
vai desenvolver a habilidade de estabelecer essas relações durante a leitura
de um texto. Preparado?

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

aquecendo
Veja orientação no Manual do Professor.

Leitura 1

Artigo expositivo

Como você imagina que Leonardo da Vinci produzia suas obras e dominava suas técnicas? Vamos
ler o texto a seguir para conferir?

ACERVO DA ACADEMIA DE BELAS ARTES DE VENEZA, ITÁLIA

Grande Talento da Arte e da Ciência
Arte e Ci•ncia
[...]

Ao que as pesquisas sobre a vida de
Da Vinci revelam, ele não fazia muita separação entre arte e ciência. As duas chamavam sua atenção. O interesse que tinha
pelo mundo ao seu redor estimulava Da
Vinci a fazer desenhos e anotações. Era a
observação que o levava a dominar muitas
técnicas e explorar novas possibilidades.
Mas não era nada fácil…
Certa vez, Da Vinci se propôs o desafio

de fazer uma estátua de bronze representando um homem importante em cima de
um cavalo. Ele estudou muito para isso,
porque era difícil criar uma estátua em
que apenas as duas patas traseiras do cavalo se apoiassem no chão, sem que ela
se desequilibrasse. E ele não conseguiu
naquela ocasião.
Bronze: metal composto de cobre e de
estanho, de cor avermelhada e dourada.
Homem Vitruviano, desenhado por Leonardo da Vinci em 1490.
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Mas essa história reforça como cada tarefa exigia muita observação e método para funcionar,
fosse na escultura, na pintura ou na arquitetura. Era um princípio que guiava Da Vinci como artista,

GALLERIA DEGLI UFFIZI, FLOREN‚A, ITçLIA

e como cientista também.

A Anuncia•‹o, tela de Leonardo da Vinci, criada entre 1472 e 1475.

Desenhos e estudos
Os desenhos de Da Vinci não eram apenas preparações para alguma obra. Eram verdadeiros

estudos! Com explicações, inscrições, e muita beleza e clareza nos traços. Eles resistiram ao tempo
e formam uma coleção fantástica, de assuntos variados e diferentes ângulos. Até hoje, não surgiu
ninguém parecido a Da Vinci no desenho.

Claro que a História da pintura no Ocidente é rica e bem variada. Mas, 500 anos depois, Da Vinci
ainda se destaca na representação do ser humano! Inclusive em figuras da Bíblia, da mitologia, ou
em paisagens belas e misteriosas.
A história do desenho é bem diferente daquela da pintura, e Da Vinci foi um artista extraordinário, sem igual em outras épocas. Graças à qualidade extraordinária de seus desenhos, esta técnica

foi valorizada e considerada arte também!
Várias (merecidas) homenagens foram organizadas nesse quinto centenário da morte de Da
Vinci. Além de exposições com fotos, vídeos e projeções, no Brasil e em outros países, a Mona Lisa
voltou ao espaço que ocupava no Museu do Louvre, em Paris.
É que nos últimos meses ela tinha sido levada a outra ala por conta de obras no museu. Mas
retornou em outubro, com um novo vidro de proteção, mais transparente, e que permite ver melhor
a Mona Lisa e seu sorriso enigmático.
SOUZA, Maria Beatriz de Mello. Grande talento da arte e da ciência. Revista Ciência Hoje das Crianças. 21 out. 2019.
Disponível em: <http://chc.org.br/artigo/grande-talento-da-arte-e-da-ciencia/>. Acesso em: 15 fev. 2020.

Mitologia: conjunto de narrativas simbólicas que explicam fenômenos. Nesses mitos, que refletem a cultura de um povo,
é comum a presença de personagens como deuses e semideuses (heróis).
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1.

Sobre as produções de Leonardo da Vinci, responda às questões.
a) Por que Da Vinci não tinha preferência entre a Arte e a Ciência? Explique.
Resposta: para Da Vinci, não havia diferença entre a Arte e a Ciência, pois as duas eram igualmente atrativas para ele.
Na verdade, o interesse de Da Vinci era pelo mundo que o rodeava.

b) Quais eram os dois elementos que Da Vinci considerava a cada tarefa que realizava?
Resposta: para Da Vinci, eram muito importantes a observação e o método para a realização das atividades.

2.

Por que os desenhos de Da Vinci eram considerados verdadeiros estudos?
Resposta: porque apresentavam explicações, inscrições e muita beleza e clareza nos traços.

3.

De acordo com as informações do texto, assinale as afirmativas corretas.
( X ) Os desenhos de Da Vinci abordavam assuntos variados e diferentes ângulos.
(

) Os desenhos de Da Vinci abordavam sempre o mesmo assunto.

(

) Leonardo da Vinci se destacava na representação da natureza.

( X ) Leonardo da Vinci se destacava na representação do ser humano.

4.

Para conhecer mais a obra de Da Vinci, pesquise e responda: o que representa o desenho O Homem
Vitruviano, de Leonardo da Vinci?
Veja resposta no Manual do Professor.
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Valendo!
Prepare-se!
› Releia o texto e, nos parágrafos, identifique as relações de causa e consequência entre as
ações, destacando-as com marcações diferentes.
› Verifique como as relações de causa e consequência contribuem para a construção de sentidos e de continuidade textual.

Retome os trechos que você destacou em cada parágrafo para resolver
as atividades e verificar as relações de causa e consequência entre as ações.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

De acordo com o texto, o fato de Leonardo da Vinci fazer desenhos e anotações é consequência
de seu interesse:
(A) pela arte.
(B) pelo corpo humano.
(C) pelo mundo ao redor.
(D) pela natureza.
Resposta: alternativa C.

2.

A consequência de os desenhos de Leonardo da Vinci serem considerados verdadeiros estudos é
o fato de os desenhos terem:
(A) resistido ao tempo e formado uma coleção de assuntos variados e diferentes ângulos.
(B) resistido ao tempo e tratado sobre o mesmo assunto.
(C) explicado e detalhado o corpo humano.
(D) explicado e detalhado os elementos da natureza.
Resposta: alternativa A.

3.

De acordo com o texto, a consequência da qualidade extraordinária dos desenhos de Leonardo da
Vinci é o fato de o desenho ter sido:
(A) valorizado e considerado técnica.
(B) desvalorizado e considerado arte.
(C) desvalorizado e considerado técnica.
(D) valorizado e considerado arte.
Resposta: alternativa D.

4.

Qual foi a causa de ter havido exposição sobre Da Vinci no Brasil e em outros países?
(A) O aniversário de Da Vinci.

(C) Os quinhentos anos da morte de Da Vinci.

(B) O aniversário da Mona Lisa.

(D) A volta da Mona Lisa ao Museu do Louvre.

Resposta: alternativa C.
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missão final
Veja orientação no Manual do Professor.

Ao longo dos estudos desta Unidade, você leu uma tabela, um verbete de dicionário, um texto de
livro didático e dois artigos expositivos. Neste momento, você deverá ler o texto a seguir e revisitar todas
as Missões.
Como você imagina que surgiram os museus? Vamos conferir no texto a seguir?

Uma casa para colecionadores de tesouros

No século 17, alguns colecionadores tinham seus gabinetes de curiosidades. Considerados
bisavós dos nossos museus modernos, esses espaços continham tudo aquilo que o colecionador
coletava ao longo da vida, exibindo um pouco da enorme diversidade do mundo. Podia ter de
tudo: fósseis, insetos, livros antigos, animais empalhados, quadros e muito mais. Hoje, a gente
gosta de mostrar nossas coleções para todo mundo, mas antigamente os tais gabinetes eram
abertos só para amigos
dos colecionadores,
cientistas e pesquisadores. Então imagina:
aquela incrível coleção
de borboletas ficava lá
guardadinha, sem nenhuma visita de turmas
de escola para alegrar
o dia. Até que algumas
pessoas perceberam
que as coleções mereciam um lugar especial,
e assim elas ganharam
espaço nos primeiros
museus do mundo –
como o Museu Britânico e o Museu de História
Parte interna do Museu de História Natural, em Londres, na Inglaterra.
Natural em Londres.
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SARAH BRAY/SHUTTERSTOCK

Imagine se seu quarto tivesse uma estante cheia de conchas e pedras que você
garimpou em praias do mundo todo. Imagine, também, se as paredes estivessem
cobertas por sua coleção de pôsteres de seus heróis. E imagine ainda se, em centenas de caixinhas, você guardasse sua sensacional coleção de besouros coloridos.
Ah! Sem falar na sua coleção de canecas que já são encontradas até debaixo da cama.
Os adultos iam se descabelar de ver tanta bagunça, né? Acontece que, tempos atrás,
um monte de gente grande fazia bagunças desse tipo – e isso ainda era motivo
para uma admiração danada da sociedade!

REP
RO

DUÇÃ
O/WELLCOME COLLECTION

Um dos maiores colecionadores dessa época foi
Sir Hans Sloane. Esse médico irlandês cuidava de governantes de colônias inglesas no Caribe e para isso viajava
muito. Essa foi sua grande sorte: aproveitava as viagens
para realizar sua maior paixão, que era coletar o que
julgava curioso pelo mundo. Como Sloane era muito
rico, começou a comprar objetos raros e valiosos
para aumentar sua coleção em Londres. Sua fama
de colecionador atraiu marujos, que batiam em sua
porta para vender coisas exóticas que traziam de
viagens. Pessoas doentes também o procuravam e
ofereciam animais, ossos, plantas e até barcos para
pagar por seus serviços médicos. Uma espiadinha nos
armários de sua casa revelaria animais, frutos, minerais,
moedas, antiguidades…

Retrato de Hans Sloane,
de John Faber Jr., 1729.
Gravura em papel.

A coleção ficou tão grande que ele teve que se mudar
para uma casa maior nos arredores de Londres e contratou
ajudantes para escrever a história de cada um de seus objetos!

ALEX SEGRE/SHUTTERSTOCK

Logo começou a receber visitantes da Europa toda. Quando Sloane
morreu, em 1753, sua coleção foi doada à Sociedade Real de Londres,
que juntou seu tesouro a outras coleções e inaugurou o Museu Britânico para obrigá-las.

Parte interna do Museu Britânico, em Londres, na Inglaterra.
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[...]
CAMARA, Roberta; GRANATO, Marcus. Uma casa para colecionadores de tesouros. Revista Ciência Hoje das Crianças. abr. 2010.
Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br/viewer/?file=/revistas/pdf/chc_211.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2020.

1.

As fotografias se relacionam ao texto que foi lido na medida em que elas:
(A) detalham as características dos museus.
(B) esclarecem como são construídos os museus.
(C) explicam as informações do texto.
(D) ilustram as informações apresentadas no texto.
D5. Resposta: alternativa D.

2.

Os primeiros museus de antigamente podiam ser visitados apenas por:
(A) colecionadores do mundo todo.
(B) Hans Sloane e seus familiares.
(C) cientistas, considerados “homens de saber”.
(D) todas as pessoas.
D1. Resposta: alternativa C.
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MANJIK/SHUTTERSTOCK

Os primeiros museus, portanto, eram fi lhos crescidos
daqueles gabinetes de curiosidades. Mas eram abertos
apenas para “homens de saber”, ou seja, apenas cientistas podiam visitar as coleções.
A regra valeu para outros museus abertos na época, como
o de Belvedere, em Viena, de
1783, e o Museu de História
Natural de Paris, aberto em
1793. Foi só com a Revolução
Francesa, no fim do século 18,
que os museus se tornaram Museu do Louvre, em Paris, na França, foi o primeiro museu criado com o
espaços abertos ao público. propósito de ser aberto ao público.
O primeiro com esse propósito
foi o Louvre, aberto em Paris em 1793. Graças a essa mudança, crianças do mundo todo
passaram a visitar a coleção de borboletas de Sloane, exposta até hoje no Museu de História
Natural de Londres!

3.

No trecho “Os adultos iam se descabelar de ver tanta bagunça, né?”, o vocábulo descabelar sugere
que os adultos iriam:
(A) arrancar os cabelos.
(B) ficar nervosos.
(C) desmanchar o penteado.
(D) puxar os cabelos.
D3. Resposta: alternativa B.

4.

No trecho “Uma casa para colecionadores de tesouros”, a palavra em destaque significa:
(A) conjunto de objetos de ouro.
(B) conjunto de objetos de metais preciosos.
(C) conjunto de objetos únicos, singulares.
(D) conjunto de objetos da realeza.
D3. Resposta: alternativa C.

5.

No trecho “Os primeiros museus, portanto, eram filhos crescidos daqueles gabinetes de curiosidades”, a palavra destacada sugere:
(A) ironia.

(C) tamanho.

(B) deboche.

(D) qualidade.

D19. Resposta: alternativa C.

6.

No trecho “Um dos maiores colecionadores dessa época foi Sir Hans Sloane”, o adjetivo em destaque sugere:
(A) desprezo.

(B) tamanho.

(C) ironia.

(D) valorização.

D19. Resposta: alternativa D.

7.

O médico irlandês Hans Sloane viajava muito porque:
(A) cuidava de governantes de colônias inglesas no Caribe.
(B) gostava de passar as férias longe de casa.
(C) sentia necessidade de explorar novos lugares.
(D) desejava conhecer muitas pessoas.
D1. Resposta: alternativa A.

8.

Segundo o texto, a consequência de Hans Sloane viajar muito é o fato de ele ter se tornado:
(A) um grande explorador.

(C) um grande viajante.

(B) um grande navegador.

(D) um grande colecionador.

D11. Resposta: alternativa D.
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Ler e se
emocionar...

4

78

PEOPLEIMAGES/GETTY IMAGES

Entendendo
a unidade
Quando nos aventuramos
pela leitura literária, temos a
oportunidade de ampliar a nossa visão de mundo e, ainda, desenvolver nosso senso estético
e crítico em relação a essa manifestação artístico-literária. Por
meio da leitura de poema visual,
mito, conto de suspense e crônica
humorística, você terá diferentes
Missões para realizar.

ponto de partida
Veja respostas e orientações no Manual do Professor.

1. Explique a relação entre a cena representada na abertura e a leitura
de textos literários.

2. Que tipos de textos literários você
gosta de ler: poemas, crônicas, contos, romances? Converse com os colegas sobre isso.

3. Em sua opinião, qual é a importância
de lermos textos literários? Troque
ideias a respeito com os colegas.
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EF69LP48

missão

1

Para realizarmos uma leitura significativa de textos, é importante, além
de localizarmos as informações explícitas, buscarmos inferir as que estão
implícitas, ou seja, subentendidas no contexto. Nesse sentido, precisamos ler
as “entrelinhas”. Nesta Missão, vamos realizar atividades com esse objetivo.

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Poema Visual

Observe o título e o formato do poema a seguir. Sobre o que você imagina que ele trata? Vamos lê-lo
e descobrir se você adivinhou?

URGENTE!
Uma
Gota
De
Orvalho
caiu hoje, às 8h, do dedo anular
direito, do Cristo Redentor, no
Rio de Janeiro
Seus restos
não foram
encontrados
A polícia
não acredita em
acidente
Suspeito: o
vento
Os meteorologistas, os poetas e
os passarinhos
choram inconsoláveis. Testemunha
presenciou a queda: “Horrível!
Ela se evaporou na metade do caminho!”
CAPPARELLI, Sérgio. Tigres no quintal. Porto Alegre: Kuarup, 1995. p. 125.
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1.

O poema lido relata um acontecimento. Identifique-o.
Resposta: ele relata a trajetória de uma gota de orvalho que caiu do dedo anular do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro,
e evaporou-se.

2.

Observe a forma como esse acontecimento é relatado no poema.
a) Essa forma de relatar o acontecimento é própria de que gênero textual? Assinale a alternativa
correta.
(

) artigo de opinião

(

) resenha crítica

(

) carta de reclamação

É importante levar os alunos a perceber que as notícias relatam os fatos respondendo
aos questionamentos “o quê?”, “onde?”, “quando?”, “como?”, “por quê?”, informações
que são detalhadas no poema sobre o fato relatado.

( X ) notícia
(

) edital

(

) requerimento

b) De que forma o título do poema reforça essa referência a outro gênero?
Resposta: o título “Urgente!” faz referência à forma de se anunciar as manchetes de notícias.

c) Que efeito de sentido a referência à forma de relatar, que é própria de outro gênero, confere
ao poema lido?
Resposta: ao relatar a queda de uma gota de orvalho como se fosse uma notícia urgente, cria-se um efeito de humor no
poema.

3.

Explique o emprego das aspas no trecho: “Horrível! Ela se evaporou na metade do caminho!”.
Resposta: as aspas foram empregadas para sinalizar uma fala em discurso direto, nesse caso a fala da testemunha do
acontecimento relatado.

baú do conhecimento
O poema visual é um texto literário que associa palavras e as dispõe no espaço branco da
página, sugerindo a formação de uma imagem e, assim, criam-se efeitos de sentido. Por isso, a
leitura de um poema visual deve ser feita sempre associando-se o texto verbal à forma como ele
é organizado no espaço da página.
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Valendo!
Prepare-se!
› Em duplas, releiam o poema e observem as palavras empregadas, a forma como elas foram
dispostas e a imagem que essa disposição sugere. Troquem ideias, cheguem a uma conclusão
e façam anotações no caderno.
› Procurem identificar, com base na análise proposta acima, as informações que podem ser
encontradas nas entrelinhas do poema visual.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

Observe a forma como as palavras do poema foram distribuídas na página. A disposição das palavras no poema visual sugere a imagem:
(A) de um repórter.
(B) do Cristo Redentor.
(C) de um policial.
(D) de uma gota de orvalho.
Resposta: alternativa B.

2.

A relação entre a imagem sugerida no poema e o acontecimento relatado é o fato de essa imagem
se relacionar:
(A) ao elemento que provocou a queda da gota de orvalho.
(B) ao sentimento das pessoas diante da queda da gota de orvalho.
(C) às pessoas que investigaram a queda da gota de orvalho.
(D) ao lugar em que a gota de orvalho caiu.
Resposta: alternativa D.

3.

No trecho “Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis”, é possível
inferir que todos eles:

(A) ficaram surpresos com a queda da gota de orvalho.
(B) ficaram felizes com a queda da gota de orvalho.
(C) ficaram tristes com a queda da gota de orvalho.
(D) ficaram desconfiados com a queda da gota de orvalho.
Resposta: alternativa C.

4.

De acordo com o poema lido, quem seria a vítima do crime?
(A) A gota de orvalho.
(B) O Cristo Redentor.
(C) O vento.
(D) O dedo anular do Cristo Redentor.
Resposta: alternativa A.
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missão

2

EF69LP47 | EF69LP53

Você sabia que cada gênero textual tem uma finalidade diferente?
Conhecer os objetivos de um texto é fundamental para compreendê-lo globalmente. Neste momento, você vai ler um mito e descobrir com que finalidade
ele foi escrito.

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Mito

O que você sabe sobre a caixa de Pandora? Leia o texto a seguir e conheça a simbologia que
há nesse mito.
COLEÇÃO PARTICULAR/PHOTO12/UNIVERSAL IMAGES GROUP/GETTY IMAGES

PANDORA
Mitologia grega
Num tempo distante, os homens dominaram a dádiva
do fogo, graças a Prometeu, tornando melhor a vida na Terra.

Mas diante daquela afronta, a ira de Zeus não teve limites,
e ele resolve então punir os homens.
Ordenou a Hefesto que moldasse uma mulher de barro,
tão linda quanto uma verdadeira deusa, que lhe desse voz e
movimento e que seus olhos inspirassem um encanto divino.
A deusa Atena teceu-lhe uma belíssima roupa, as três Graças
a cobriram com joias e as Horas a coroaram com uma tiara
de perfumadas flores brancas. Por isso a jovem recebeu o
nome de Pandora, que em grego significa “todas as dádivas”.
No dia seguinte, Zeus deu instruções secretas a seu filho
Hermes que, obedecendo às ordens do pai, ensinou a Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a mulher de barro
passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa.
Feito isso, Zeus ordenou a Hermes que entregasse a
mulher de presente a Epimeteu, irmão de Prometeu, um
homem ingênuo e lento de raciocínio.

Dissimulada: fingida.
Ânfora: vaso grande utilizado
para transportar e guardar líquidos.

Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu havia-lhe recomendado muitas
vezes para não aceitar presentes de Zeus; e aceitou-a de braços abertos.
Certo dia, Pandora viu uma ‰nfora muito bem lacrada, e assim que se aproximou dela
Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse,
caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles.
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Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher de barro aumentava; não mais
resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir o jarro proibido.

Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor e do interior da ânfora saíram monstros
horríveis: o Mal, a Fome, o Ódio, a Doença, a Vingança, a Loucura e muitos outros espíritos
maléficos... Quando voltou a lacrar a jarra, conseguiu prender ali um único espírito, a Esperança.

Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros
de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade.
PANDORA. Mitologia grega. In: Alfabetiza•‹o: livro do aluno – contos tradicionais,
fábulas, lendas e mitos. Brasília: Fundescola/MEC, 2000. p. 125.

1.

Com que finalidade Pandora foi criada?
Resposta: Zeus queria punir os humanos por terem dominado o fogo.

2.

Pandora foi alertada a jamais abrir qual objeto?
Resposta: uma ânfora muito bem lacrada.

3.

Qual foi a atitude de Pandora?
Resposta: Pandora esperou o marido sair de casa e abriu o jarro proibido.

baú do conhecimento
O mito é uma narrativa simbólica que reflete a visão de mundo e a cultura de uma determinada sociedade. Os personagens dos mitos costumam ser deuses e semideuses (heróis). Por
meio dos mitos, os povos antigos explicavam acontecimentos, fenômenos naturais, sentimentos
etc. Ao longo do tempo, os mitos foram transmitidos oralmente de geração a geração.

Valendo!
Prepare-se!
Ý Releia o mito e busque identificar a explicação simbólica apresentada.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

O mito lido tem a função de:
(A) explicar a origem da fúria dos deuses.
(B) explicar a origem da mulher.
(C) explicar a origem dos males do mundo.
(D) explicar a origem do fogo.
Resposta: alternativa C.
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missão

3

EF69LP47 | EF69LP53

Nesta Missão, por meio da observação de palavras e expressões empregadas em um texto narrativo, vamos verificar como é possível classificar o
tipo de narrador e descobrir sua faixa etária aproximada.

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

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Conto

Leia a seguir o trecho de um conto do autor Robert E. Howard e tente descobrir os mistérios que se
escondem na floresta.

SMOLINA MARIANNA/SHUTTERSTOCK

Na Floresta de Villefore

O sol se punha. As vastas sombras desciam rapidamente sobre
a floresta. No estranho crepúsculo daquele dia de final de verão,
vi diante de mim o caminho que serpenteava e desaparecia entre
as enormes árvores. E tremi e olhei por sobre o ombro, assustado.
A aldeia mais próxima ficava quilômetros para trás... e a próxima,
quilômetros adiante.

Segui o caminho, olhando para a esquerda e para a direita, e
depois para trás. E logo parei um pouco, empunhando meu florete,

Crepúsculo: momento de
transição do dia para a noite.
Florete: tipo de espada.
Serpenteava: fazia curvas.
Vastas: amplas, espaçosas.
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ao ouvir algo se quebrando e denunciando a presença de algum animalzinho. Seria mesmo
um animal? Mas a trilha continuava e eu a seguia, pois na verdade era só o que podia fazer.
Enquanto avançava, refletia: “Meus pensamentos vão me desorientar, se eu não ficar atento.
O que pode haver nesta floresta, além talvez das criaturas que vagam por aqui, cervos e outros
do gênero? Oras essas lendas tolas dos aldeões!”.

Então, segui em frente, enquanto o crepúsculo se transformava em trevas. As estrelas começavam a cintilar e as folhas das árvores murmuravam com a brisa suave. Estaquei de repente,
levando a mão à espada, pois à minha frente, perto de uma curva do caminho, havia alguém
cantando. Eu não conseguia entender as palavras, mas o sotaque era estranho, quase bárbaro.

[...]
HOWARD, Robert E. Na Floresta de Villefore. Domínio público.

1.

Aldeões: aqueles que nasceram e/ou moram na aldeia.

Cintilar: brilhar.

Bárbaro: rude, selvagem.

Murmuravam: emitiam um leve som.

Após uma leitura atenta do trecho do conto Na Floresta de Villefore, responda:
a) Qual é a situação inicial desse conto? Explique sua resposta.
Resposta: a situação inicial desse conto apresenta o narrador diante de um caminho em meio a uma floresta. Esse caminho
desaparece entre as enormes árvores, causando certo espanto no narrador, que sabe não haver aldeias próximas.

b) Que personagens aparecem no trecho?
Resposta: aparecem apenas o narrador e, no final, uma pessoa cantando.

2.

Em que momento do dia se passa a história? Justifique sua resposta.
Resposta: a história narrada se passa no momento de transição do dia para a noite, no crepúsculo de um dia de final de verão,
conforme comenta o narrador.

3.

Em que momento é possível perceber que se instaura o conflito no conto? Justifique sua resposta
com um trecho do texto.
Resposta: o conflito do conto se instaura no momento em que o narrador ouve um barulho, ficando assustado com a situação:
“E logo parei um pouco, empunhando meu florete, ao ouvir algo se quebrando e denunciando a presença de algum animalzinho.
Seria mesmo um animal?”.

4.

Após a instauração do conflito, é possível perceber que o narrador ficou apreensivo, incomodado.
a) Por que o narrador ficou incomodado com os próprios pensamentos?
Resposta: o narrador ficou incomodado com os próprios pensamentos, pois sabia que eles o desorientariam, porque,
certamente, não eram pensamentos bons, mas, sim, assustadores.
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b) Levante hipóteses: no que o narrador estava pensando? Por quê?
Resposta: certamente, ele estava pensando em histórias assustadoras que tinha escutado de aldeões, pois ele declara
em tom de descaso: “Oras essas lendas tolas dos aldeões!”.

baú do conhecimento
O conto de suspense é um texto narrativo ficcional que apresenta uma sucessão de acontecimentos misteriosos e inexplicáveis. O comportamento dos personagens e a caracterização
do ambiente contribuem para o clima de tensão construído.

Valendo!
Prepare-se!
› Atente-se à principal finalidade do conto de suspense, buscando identificar as características
desse gênero textual.
› Observe as características próprias do gênero conto de suspense, considerando-o como um
gênero distinto.
› Reconheça a função social dos textos, como informar, convencer, advertir, instruir, explicar,
comentar, divertir, solicitar, recomendar etc.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

O conto de suspense é um texto em que há a intenção de:
(A) apresentar uma narração.

(C) descrever fatos e temas.

(B) expressar sentimentos.

(D) defender um ponto de vista.

Resposta: alternativa A.

2.

Em Na Floresta de Villefore, o aumento da tensão da história, a partir do conflito estabelecido,
pretende levar o leitor a:
(A) chorar ao longo da leitura.

(C) se espantar com a ambientação criada.

(B) rir diante do contexto estabelecido.

(D) reclamar do formato da história.

Resposta: alternativa C.

3.

Considerando as características do gênero conto de suspense e a história da Floresta de Villefore,
é possível concluir que esse texto pretende:
(A) encantar com a história da Floresta de Villefore.
(B) expor alguns acontecimentos dessa floresta.
(C) comentar sobre os medos do narrador.
(D) provocar reações de ansiedade e de incerteza no leitor.
Resposta: alternativa D.
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missão

4

EF69LP47

A crônica, por ser um texto narrativo, apresenta elementos como narrador,
personagens, tempo e espaço. Além disso, nesse gênero podemos estudar as
partes da narrativa. Mas você sabe como tudo isso é construído na crônica?
É isso que vamos descobrir neste momento.

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

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Crônica

As férias geralmente são um momento muito aguardado tanto pelos adultos quanto pelos jovens e
crianças, não é mesmo? O que você imagina que pode ter acontecido nas férias da família da crônica a
seguir? Vamos ler o texto e conferir?

Minhas fŽrias
Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, Su, e meu cachorro, Dogman, fomos fazer camping.
Meu pai decidiu fazer camping este ano porque disse que estava na hora de a gente conhecer a
natureza de perto, já que eu, a minha irmã e o meu cachorro nascemos em apartamento, e, até
cinco anos de idade, sempre que via um passarinho numa árvore, eu gritava “aquele fugiu!” e corria
para avisar um guarda; mas eu acho que meu pai decidiu fazer camping depois que viu os preços
dos hotéis, apesar da minha mãe avisar que, na primeira vez que aparecesse uma cobra, ela voltaria
para casa correndo, e minha irmã insistir em levar o toca-disco e toda a coleção de discos dela,
mesmo o meu pai dizendo que aonde nós íamos não teria corrente elétrica, o que deixou minha
irmã muito irritada, porque, se não tinha corrente elétrica, como ela ia usar o secador de cabelo?

Mas eu e o meu cachorro gostamos porque o meu pai disse que nós íamos pescar e cozinhar
nós mesmos o peixe pescado no fogo, e comer o peixe com as mãos, e se há uma coisa que eu
gosto é confusão. Foi muito engraçado o dia em que minha mãe abriu a porta do carro bem
devagar, espiando embaixo do banco com cuidado e perguntando “será que não tem cobra?”, e
o meu pai perdeu a paciência e disse “entra no carro e vamos embora”, porque nós ainda nem
tínhamos saído da garagem do edifício.
Na estrada tinha tanto buraco que o carro quase quebrou, e nós atrasamos, e quando
chegamos no lugar do camping já era noite, e o meu pai disse “este parece ser um bom lugar,
com bastante grama e perto da água”, e decidimos deixar para armar a barraca no dia seguinte
e dormir dentro do carro mesmo; só que não conseguimos dormir, porque o meu cachorro
passou a noite inteira querendo sair do carro, mas a minha mãe não deixava abrirem a porta,
com o medo de cobra; e no dia seguinte tinha a cara feia de um homem nos espiando pela
janela, porque nós tínhamos estacionado o carro no quintal da casa dele, e a água que o meu
pai viu era a piscina dele e tivemos que sair correndo.

No fim conseguimos um bom lugar para armar a barraca, perto de um rio. Levamos dois
dias para armar a barraca, porque a minha mãe tinha usado o manual de instruções para limpar

88

umas porcarias que meu cachorro fez dentro do carro, mas ficou bem legal, mesmo que o zíper
da porta não funcionasse e para entrar ou sair da barraca a gente tivesse que desmanchar tudo
e depois armar de novo.

O rio tinha um cheiro ruim, e o primeiro peixe que nós pescamos já saiu da água cozinhando, mas não deu para comer, e o melhor de tudo é que choveu muito, e a água do rio subiu, e
nós voltamos pra casa flutuando, o que foi muito melhor que voltar pela estrada esburacada;
quer dizer que no fim tudo deu certo.

EVELLEAN/SHUTTERSTOCK

VERISSIMO, Luis Fernando. Minhas férias. In: O nariz. São Paulo: Ática, 2003. p. 17-18. (Coleção Para Gostar de Ler, v. 14).

1.

A crônica é um texto que trata de assuntos do dia a dia. Que acontecimento cotidiano é representado na crônica lida?
Resposta: uma viagem de férias em família.

2.

Como os personagens se sentiram diante da decisão do pai sobre as férias?
Resposta: a mãe ficou angustiada e com medo da possibilidade de encontrar cobras; a filha ficou irritada por não poder levar
sua coleção de discos; o filho e o cachorro se animaram com a possibilidade de pescar com o pai e comer o peixe pescado por eles.

3.

O que motivou o pai a levar a família para fazer camping? Por que a justificativa do pai não convenceu o filho?
Resposta: o pai decidiu fazer camping porque, segundo ele, estava na hora de a família conhecer a natureza de perto. O filho
não se convenceu dessa justificativa, alegando que o pai só decidiu fazer camping depois de ter visto os preços dos hotéis.

4.

Na crônica, há situações exageradas e absurdas.
a) Transcreva um exemplo dessas situações.
Resposta: possibilidades de resposta: “minha irmã insistir em levar o toca-disco e toda a coleção de discos dela”; “meu
pai perdeu a paciência e disse ‘entra no carro e vamos embora’, porque nós ainda nem tínhamos saído da garagem do
edifício”; “nós voltamos pra casa flutuando, o que foi muito melhor que voltar pela estrada esburacada“ etc.

b) O que o emprego dessas situações provoca no texto?
Resposta: o emprego de situações exageradas confere humor à crônica.
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baú do conhecimento
A crônica é um gênero textual ficcional que transita entre os textos do campo jornalístico e
do literário. Inspirada em acontecimentos do cotidiano, visa apresentar uma interpretação dos
fatos e revela o olhar subjetivo do cronista diante da realidade. Quando é narrativa, apresenta
poucos personagens e conflitos e espaços reduzidos. As crônicas podem ter tom humorístico,
poético ou crítico.

Valendo!
Prepare-se!
› Contorne os verbos e sublinhe os pronomes do texto. Verifique se eles estão em 1a ou 3a pessoa.
› Observe os momentos em que a situação de equilíbrio da crônica é rompida e que acontecimento marca o final da história. Anote-os no caderno.

Antes de responder às atividades, retome os verbos e os pronomes que você sinalizou. Com isso, você pode identificar
o tipo de narrador da crônica. Lembre-se de retomar suas anotações sobre o conflito e o desfecho da crônica.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

O narrador da crônica é um:
(A) narrador-personagem, porque apenas narra a história.
(B) narrador-observador, porque apenas narra a história.
(C) narrador-personagem, porque narra a história e participa dela.
(D) narrador-observador, porque narra a história e participa dela.
Resposta: alternativa C.

2.

O conflito da crônica, ou seja, o momento em que se instaura a tensão, ocorre quando os personagens:
(A) preparam-se para viajar em férias.
(B) chegam ao acampamento.
(C) demoram dois dias para armar a barraca.
(D) retornam a casa depois do acampamento.
Resposta: alternativa A.

3.

O desfecho da crônica ocorre quando os personagens:
(A) antecipam a volta para casa por conta da chuva.
(B) decidem ficar mais uma semana viajando.
(C) confundem o quintal de uma casa com o acampamento.
(D) voltam para casa com a sensação de que tudo deu certo.
Resposta: alternativa D.
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EF67LP36 | EF07LP11

missão

5

Você já percebeu que, em um texto, existem palavras e expressões responsáveis por conectar as partes dele? Além de ligá-las, essas palavras
estabelecem relação de sentido, por isso é tão importante compreendê-las
e saber usá-las adequadamente.
Neste momento, você vai identificá-las no texto e analisar as relações de
sentido que estabelecem no contexto em que foram empregadas.
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.

aquecendo
Veja orientações no Manual do Professor.

Leitura 1

Crônica

Leia o título da crônica a seguir. Por que você imagina que mãe pode ser contradição? Anote suas
hipóteses no caderno e retome-as após a leitura do texto.

Mãe é contradição

FREEPIK

Mãe sofre, essa é a verdade. Secretária de diretoria de uma grande
empresa, ela vivia suspirando:

— De que adianta ser mãe, se não tenho tempo para ficar com
meus filhos?

Penou para conseguir férias ao mesmo tempo que as crianças.
Refugiou-se em um hotel-fazenda. O marido só comparecia nos fins
de semana. Ela passou quinze dias em êxtase, vendo os três pimpolhos,
de pendores artísticos, atléticos e científicos, torrarem a energia no
gramado ou aprendendo a andar a cavalo. Só um momento de choque:
quando Joãozinho começou a espirrar. Tinha alergia a ar puro.
— Que mundo é esse em que vivemos? — chocou-se.
Voltou para a cidade mais gorda (o bufê self-service do hotel era
irresistível). Beijou o marido longamente:

— Finalmente, vamos ter vida de família!
Sentou-se no sofá, tirou os sapatos, aninhou-se. As três gracinhas não tinham, porém, nenhum talento para se comportar
como aves num poleiro. Em minutos, ela descobriu, horrorizada,
que a energia gasta nos gramados seria agora exaurida no carpete.
A menorzinha entrou na sala dançando. Estudava balé, a artista.
O marido aplaudiu, enquanto a pequena graça apresentava pliés e
jetés em frente da televisão. Ela percebeu que ia perder o melhor
capítulo da novela, mas conformou-se. Qual a mãe que não se
curva perante o talento da filha?
— Que linda essa roupinha de cigana! Onde você arrumou?
— Minhas gravatas de seda! — gritou o marido, executivo de alto nível.

Pendor: aptidão, vocação.
Pliés e jetés: nomes de
alguns passos do balé.
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LAB212

Realmente: recortadas, as gravatas faziam um belo efeito. Mal tiveram tempo de se refazer
da surpresa: o cientista apareceu com um litro cheio.
Uma delícia. Nem poderia deixar de ser. O aspirante a químico tinha misturado
todas as fragrâncias francesas que ela, a duras penas, comprara no shopping.
Nem teve tempo de gritar. Ouviu-se um barulho no banheiro, correram
todos: a do meio tinha se cortado ao tentar fazer a barba. Sim, a barba!
O pai quis explicar, durante o curativo:

— Menina não tem barba!
— Mas eu quero ter!
— Ai, meu Deus! — gemeu a mãe.
Os pais foram se deitar exaustos, as maravilhas reclamando que era
cedo. No dia seguinte o marido começou a chegar mais tarde. Dava um
jeito de ficar trabalhando até as crianças estarem cansadas. Ela resistiu,
apavorada.

— E quando eu voltar a trabalhar?
Retomou esgotada. O chefe, um francês irritadiço, dava pito ao vê-la
distraída, preocupada. Passava o dia em linha direta com a empregada.
— O Joãozinho fez um doce de banana, pimenta, ketchup e chocolate, e diz que vai comer. E se ele morre?
— A menorzinha só quer salsicha com Coca-Cola, nada de arroz e
feijão!
— A do meio está tomando banho faz duas horas e não quer sair!

TERS

TOCK

Voltava para encontrar uma dançando no seu colchão, outra brincando
no elevador do prédio. Quase se ajoelhou quando a empregada ameaçou
ir embora porque o garoto quis criar uma aranha num aquário.
O chefe reclamou que ela não saía do telefone. O marido, que o
apartamento tinha virado uma bagunça. Lamentava-se.

SHUT

Cada vez que ouvia a expressão “volta às aulas”, sorria de satisfação. Com
alívio, acertou a velha rotina: acorda cedíssimo, faz o café, se maquia e se penteia. Leva a menorzinha de carro para a aula de balé, enquanto os outros vão no
ônibus escolar. Foge no almoço para deixar os maiores no curso de inglês. Uma
amiga com quem faz revezamento os recolhe. Volta à noitinha e prepara o jantar.
Em casa, todos são unânimes, sua comida dá de dez na da empregada. Passa as
camisas do marido, pois a doméstica “nunca acerta o colarinho”, e ele, afinal, é um
executivo de futuro. Quando vê os olhinhos dos pimpolhos apertados de sono, sente
ondas de felicidade.

DRA/
APEN
SKAL
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— Que férias demoradas!

MIRONOVA IULIIA/SHUTTERSTOCK

— O perfume que eu inventei!

— Finalmente, posso descansar!
Mentira. Não tem coragem de falar, mas pensa:

— Eu, trabalhando o dia todo! As crianças na escola! Quando é que vamos ter uma vida em família?
Já sonha com o fim do ano:
— Ah, que saudades das férias!

LAB212

Ser mãe é uma eterna contradição.

CARRASCO, Walcyr. Mãe é contradição. Comunica•‹o e Express‹o. 28 set. 2013.
Disponível em: <http://comunicaoeexpresso.blogspot.com/2013/09/>. Acesso em: 27 fev. 2020.

1.

As ações a seguir fazem parte do enredo da crônica. Ordene-as corretamente.
( 6 ) A mãe sonha novamente com as férias.
( 4 ) Os pais ficam exaustos com a energia dos filhos nas férias.
( 5 ) Os pais desejam a volta das aulas.
(

1

) A mãe tira férias e vai para um hotel-fazenda com os filhos.

( 3 ) A mãe e os filhos passam o final das férias em casa.
( 2 ) O pai visita a família no hotel-fazenda nos finais de semana.

2.

Explique o sentido do título “Mãe é contradição”, considerando as situações narradas na crônica
e o desfecho.
Resposta: o título “Mãe é contradição” faz referência ao fato de a mãe ficar aliviada com o retorno às aulas das crianças, mas,
quando está trabalhando demais, deseja ter férias com a família.
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3.

Sublinhe na crônica trechos que revelam a bagunça dos filhos nas férias. Que efeito de sentido
esses trechos atribuem ao texto?
Resposta: os trechos estão sublinhados no texto. Esses trechos revelam o humor do texto.

4.

Leia os trechos a seguir.
A. O marido só comparecia nos fins de semana.
B. O Joãozinho fez um doce de banana, pimenta, ketchup e chocolate.
Relacione as expressões em destaque ao que elas indicam.
( B ) Relaciona duas palavras e apresenta sentido de adição entre elas.
( A ) Indica circunstância da ação, no caso, o tempo em que o fato ocorreu.

baú do conhecimento
Os advérbios e as locuções adverbiais são empregados para indicar as circunstâncias em
que as ações ocorreram. Já as conjunções e as locuções conjuntivas são empregadas para
relacionar as partes do texto (palavras, frases, orações, períodos, parágrafos) e estabelecer uma
relação de sentido entre elas. O emprego desses recursos linguísticos em um texto contribui para
a coesão e a continuidade textual.

Valendo!
Prepare-se!
› Leia os enunciados das atividades a seguir e localize no texto cada um dos trechos citados,
contornando-os. Em seguida, sublinhe a expressão destacada.
› Analise o contexto em que as expressões foram empregadas, buscando perceber a circunstância ou a relação de sentido que elas estabelecem no enunciado. Faça anotações ao lado
dos trechos, registrando suas conclusões.
Veja orientações no Manual do Professor.

1.

No trecho “Sentou-se no sofá, tirou os sapatos, aninhou-se. As três gracinhas não tinham, porém,
nenhum talento para se comportar como aves num poleiro”, as palavras destacadas indicam,
respectivamente:
(A) oposição e comparação.
(B) adição e comparação.
(C) explicação e adição.
(D) comparação e adição.
Resposta: alternativa A.
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2.

No trecho “Passa as camisas do marido, pois a doméstica ‘nunca acerta o colarinho’”, a conjunção
em destaque expressa ideia de:
(A) causa.

(C) consequência.

(B) conclusão.

(D) explicação.

Resposta: alternativa D.

3.

A conjunção e expressa oposição de ideias no trecho:
(A) “[...] nada de arroz e feijão!”
(B) “[...] está tomando banho faz duas horas e não quer sair!”
(C) “[...] acorda cedíssimo, faz o café, se maquia e se penteia.”
(D) “Volta à noitinha e prepara o jantar.”
Resposta: alternativa B.

4.

No período “Com alívio, acertou a velha rotina [...]”, a expressão destacada indica circunstância de:

(A) afirmação.

(C) modo.

(B) tempo.

(D) lugar.

Resposta: alternativa C.

5.

Leia novamente o trecho a seguir e responda:

“Quase se ajoelhou quando a empregada ameaçou ir embora porque o garoto quis criar uma
aranha num aquário.”
O termo em destaque tem a função de:
(A) contradizer uma informação.
(B) explicar uma informação.
(C) substituir uma informação.
(D) questionar uma informação.
Resposta: alternativa B.

6.

No trecho na seguir, qual expressão poderia substituir o termo em destaque sem perder o efeito
de sentido?

“– Minhas gravatas de seda! – gritou o marido, executivo de alto nível. Realmente: recortadas,
as gravatas faziam um belo efeito.”
(A) Infelizmente.

(C) Mas.

(B) De fato.

(D) Dificilmente.

Resposta: alternativa B.

7.

No trecho: “Ela percebeu que ia perder o melhor capítulo da novela, mas conformou-se”, o termo
em destaque indica que:
(A) a mãe aceitou que perderia o capítulo da novela.
(B) a mãe ficou feliz em perder o capítulo da novela.
(C) a mãe tentou assistir ao capítulo da novela.
(D) a mãe não quis assistir ao capítulo da novela.
Resposta: alternativa A.
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missão final
Veja orientações no Manual do Professor.

Ao longo dos estudos desta Unidade, você leu poema visual, mito, conto de suspense e crônicas.
Neste momento, você deverá ler uma crônica e exercitar as Missões desenvolvidas ao longo da Unidade.

LAB212

Com base no título e na ilustração do texto, sobre o que você imagina que trata a crônica a seguir?
Anote no seu caderno e, ao final da leitura, retome as anotações para verificar se elas se confirmaram.

A volta
Da janela do trem o homem avista a velha cidadezinha que o viu nascer. Seus olhos se
enchem de lágrimas. Trinta anos. Desce na estação – a mesma do seu tempo, não mudou nada
– e respira fundo. Até o cheiro é o mesmo! Cheiro de mato e poeira. Só não tem mais cheiro de
carvão porque o trem agora é elétrico. E o chefe da estação, será possível? Ainda é o mesmo.
Fora a careca, os bigodes brancos, as rugas e o corpo encurvado pela idade, não mudou nada.
O homem não precisa perguntar como se chega ao centro da cidade. Vai a pé, guiando-se
por suas lembranças. O centro continua como era. A praça. A igreja. A prefeitura. Até o vendedor
de bilhetes na frente do Clube Comercial parece o mesmo.
— Você não tinha um cachorro?
— O Cusca? Morreu, ih, faz vinte anos.

O homem sabe que subindo a Rua Quinze vai dar num cinema. O Elite. Sobe a Rua Quinze.
O cinema ainda existe. Mas mudou de nome. Agora é o Rex. Do lado tem uma confeitaria. Ah,
os doces da infância... Ele entra na confeitaria. Tudo igual. Fora o balcão de fórmica, tudo igual.
Ou muito se engana ou o dono ainda é o mesmo.
— Seu Adolfo, certo?
— Lupércio.

— Errei por pouco. Estou procurando a casa onde nasci. Sei que ficava ao lado de uma
farmácia.
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— Qual delas, a Progresso, a Tem Tudo ou a Moderna?
— Qual é a mais antiga?
— A Moderna.
— Então é essa.
— Fica na Rua Voluntários da Pátria.
Claro. A velha Voluntários. Sua casa está lá intacta. Ele sente vontade de chorar. A cor era
outra. Tinham mudado a porta e provavelmente emparedado uma das janelas. Mas não havia
dúvida, era a casa da sua infância. Bateu na porta. A mulher que abriu lhe parecia vagamente
familiar. Seria...
— Titia?
— Puluca!
— Bem, meu nome é...
— Todos chamavam você de Puluca. Entre.
Ela lhe serviu licor. Perguntou por parentes que ele não conhecia. Ele perguntou por parentes de que ela não se lembrava. Conversaram até escurecer. Então ele se levantou e disse
que precisava ir embora. Não podia, infelizmente, demorar-se em Riachinho. Só viera matar a
saudade. A tia parecia intrigada.
— Riachinho, Puluca?
— É, por quê?
— Você vai para Riachinho?
Ele não entendeu.
— Eu estou em Riachinho.
— Não, não. Riachinho é a próxima parada do trem. Você está em Coronel Assis.
— Então eu desci na estação errada!

Durante alguns minutos os dois ficaram se olhando em silêncio. Finalmente a velha pergunta:
— Como é mesmo o seu nome?
Mas ele estava na rua, atordoado. E agora? Não sabia como voltar para a estação, naquela
cidade estranha.
VERISSIMO, Luis Fernando. A volta. Quintas Irene. 2010. Disponível em: <http://quintasirene10.blogspot.com/
2010/04/volta-de-luis-fernando-verissimo.html>. Acesso em: 27 fev. 2020.

1.

Ao pensar que está reconhecendo as pessoas e os lugares da cidade onde nasceu, o
personagem fica:

(A) impaciente.
(B) nostálgico.
(C) irritado.
(D) triste.
D4. Resposta: alternativa B.
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missão
No trecho “Morreu, ih, faz vinte anos”, a expressão destacada é:

2.

(A) palavra que expressa o sentimento do personagem no momento da fala.
(B) regionalismo, expressão própria de uma região do Brasil.
(C) marca de linguagem informal, predominante no texto.
(D) marca de linguagem formal, predominante no texto.
D13. Resposta: alternativa A.

3.

A finalidade da crônica lida é tratar de um fato cotidiano de modo:
(A) reflexivo.

(C) irônico.

(B) humorístico.

(D) poético.

D12. Resposta: alternativa B.

4.

No desfecho da crônica, o personagem percebe que:
(A) deseja relembrar seu passado na cidade em que nasceu.
(B) sente muita saudade da cidade em que nasceu.
(C) gosta muito da cidade em que nasceu.
(D) desceu na estação de trem de outra cidade.
D10. Resposta: alternativa D.

5.

No trecho “Ou muito se engana ou o dono ainda é o mesmo”, as conjunções destacadas estabelecem sentido de:
(A) oposição.

(C) alternância.

(B) explicação.

(D) conclusão.

D15. Resposta: alternativa C.

6.

No trecho: “Seus olhos se enchem de lágrimas. Trinta anos.”, é possível concluir que o sentimento
do personagem ao chegar à cidade é:

(A) tristeza.

(C) dor.

(B) emoção.

(D) pesar.

D4. Resposta: alternativa B.

7.

Analise o trecho a seguir e assinale qual é a palavra que poderia substituir o termo em destaque,
sem causar mudança de sentido:

“Tinham mudado a porta e provavelmente emparedado uma das janelas. Mas não havia dúvida,
era a casa da sua infância.”

(A) Se.

(C) Porém.

(B) Senão.

(D) Ou.

D15. Resposta: alternativa C.
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ampliando
REPRODUÇÃO

AdoroCinema
Que tal ler diversas resenhas de filmes de
super-heróis e deixar um comentário com sua
opinião sobre eles? Acesse o site a seguir e
aproveite, também, para ler notícias, assistir a
trailers e muito mais!
AdoroCinema. Disponível em: <http://www.
adorocinema.com/>. Acesso em: 13 abr. 2020.

REPRODUÇÃO

Portal Domínio Público
Em 2004, o Ministério da Educação do
Brasil lançou o Portal Domínio Público, a maior
biblioteca virtual do país, que coloca informações e conhecimentos de forma livre e gratuita,
oferecendo obras literárias, artísticas e científicas na forma de textos, de sons, de imagens e
de vídeos. Acesse a página a seguir e aproveite
para ler as obras disponibilizadas no acervo.
Portal Domínio Público. Disponível em:
<http://portal.mec.gov.br/dominio-publico>.
Acesso em: 13 abr. 2020.

REPRODUÇÃO

Pinacoteca de São Paulo
Acesse o site da Pinacoteca de São Paulo
e fique por dentro do mundo da arte. Navegue
pelo site do museu e tenha acesso a exposições, eventos e atividades muito interessantes que podem colocar você diante do mundo
da criatividade e da imaginação.
Pinacoteca de São Paulo. Disponível em:
<https://pinacoteca.org.br/>. Acesso em: 13
abr. 2020.
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REPRODUÇÃO/EDITORA ÁTICA

Para gostar de ler: crônicas
Não deixe de conhecer a coleção Para gostar de ler: crônicas, que
reúne crônicas humorísticas escritas por autores que entendem muito
bem desse assunto: Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino,
Paulo Mendes Campos e Rubem Braga.

Capa do livro Para gostar de ler: crônicas,
publicado pela Editora Ática em 2000.

REPRODUÇÃO LAB212

Revista Ciência Hoje das Crianças
A Ciência Hoje das Crianças é uma revista eletrônica com conteúdo voltado especialmente para o público jovem, mostrando que a
ciência pode ser interessante e divertida. O artigo expositivo sobre
Leonardo da Vinci e a Mona Lisa – que você leu na Unidade 3 – foi
tirado dessa revista, e você pode ler esse e outros textos e curiosidades no site: <http://chc.org.br/>. Acesso em: 30 abr. 2020.

REPRODUÇÃO/GLOBO LIVROS

O livro da mitologia
Este livro apresenta, com uma linguagem simples e muitas ilustrações e imagens, a história de diversos seres que fazem parte das
mitologias ao redor do mundo. É uma leitura indicada para quem
tem interesse em conhecer os mitos de diferentes culturas.

Capa de O livro da mitologia. São Paulo: Globo Livros, 2018.

REPRODUÇÃO/GLOBAL EDITORA

Tigres no quintal
O poeta Sérgio Capparelli apresenta uma obra com suas criações
divertidas e bem-humoradas. Objetos do dia a dia, poemas de escritores
consagrados e até as letras do alfabeto ganham vida nessas páginas.

Capa do livro Tigres no quintal,
de Sérgio Capparelli. São Paulo: Global, 2018.
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REPRODUÇÃO/CONRAD

Calvin e Haroldo – criaturas bizarras de outro planeta!
Calvin e Haroldo são uma famosa dupla dos quadrinhos. Neste livro, em meio a aventuras em outros planetas e seres estranhos, o garotinho e seu companheiro fazem questionamentos e reflexões sobre
a vida, a escola e até mesmo sobre os professores.

Capa do livro Calvin e Haroldo – criaturas bizarras
de outro planeta!, de Bill Watterson. São Paulo: Conrad, 2011.

REPRODUÇÃO/GLOBAL EDITORA

O mistério do 5 estrelas
Para os leitores que gostam de suspense, este livro de Marcos Rey é
indispensável. O enredo apresenta os elementos essenciais de um bom
mistério: um hotel 5 estrelas, um crime misterioso e nenhum suspeito.

Capa do livro O mistério do 5 estrelas,
de Marcos Rey. São Paulo: Global, 2015.

REPRODUÇÃO/CASA DA PALAVRA

Bibliotecas do mundo
Esta obra reúne a história de incríveis sete bibliotecas ao redor do
mundo – e uma brasileira também! Por meio de pequenos contos, você
poderá conhecer mais sobre esses locais que guardam uma parte tão
importante das nossas culturas, das nossas línguas e das nossas histórias: os livros!

Capa do livro Bibliotecas do mundo, de
Daniela Chindler. São Paulo: Casa da Palavra, 2012.

REPRODUÇÃO/ODYSSEUS

Os deuses do Olimpo
Esta é uma leitura indicada para todos que se interessam por mitologia grega. A obra narra desde o surgimento do mundo até Zeus
e os demais habitantes do Olimpo. Com uma linguagem simples e
diversas explicações e notas, é possível se aprofundar no assunto e
se divertir.

Capa do livro Os deuses do Olimpo, de Menelaos
Stephanides. São Paulo: Odysseus, 2011.
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O mistério do caderninho preto
REPRODUÇÃO/EDITORA SALAMANDRA

Ruth Rocha é uma famosa escritora brasileira. Neste livro, ela
apresenta Maria Emília e Miguel, dois amigos que começam a escrever um livro e se surpreendem quando os episódios desse livro
começam a acontecer na vida real!

Capa do livro O mistério do caderninho preto,
de Ruth Rocha. São Paulo: Salamandra, 2010.

REPRODUÇÃO/EDITORA MODERNA

Histórias para a sala de aula
Crônicas são textos curtos e leves que geralmente retratam
acontecimentos do dia a dia com bom humor e reflexão. Neste
livro, o autor reúne divertidos relatos, o que faz dele uma leitura
indicada para quem deseja ler mais esse gênero textual.

Capa do livro Histórias para a sala de aula,
de Walcyr Carrasco. São Paulo: Moderna, 2009.

REPRODUÇÃO/EDITORA FTD

Ninguém me entende nessa casa!
As crônicas e os casos contados por Leo Cunha trazem elementos do cotidiano, mas também alguns que podem ser considerados imaginativos e fantasiosos. Ainda assim, essa leitura é
cativante e envolvente.

Capa do livro Ninguém me entende nessa casa!,
de Leo Cunha. São Paulo: FTD, 2011.
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CARO PROFESSOR,
A

coleção Acerta Brasil busca oportunizar diferentes situações de aprendizagem para contribuir com a formação de alunos comunicativos e conscientes, dispostos a assumir uma postura participativa na sociedade.

Na obra, são abordados conteúdos essenciais visando ao desenvolvimento
progressivo de competências, mobilizando conhecimentos e habilidades
e reforçando valores e atitudes que devem ser constituídos na Educação
Básica. Os conteúdos foram organizados a partir da associação de habilidades explicitadas pelos descritores das Matrizes de Referência de Língua
Portuguesa e de Matemática do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica (Matrizes e Escalas – Saeb) e pelas habilidades definidas na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC). Em especial, para o 2o ano do Ensino
Fundamental, foram consideradas também as habilidades da Matriz da ANA.
Os livros desta coleção atuam como um importante material de apoio
complementar ao livro didático, difundindo uma metodologia de ensino e
aprendizagem e propiciando aos alunos engajamento em uma Missão de
aprendizagem.

Nessa perspectiva, as propostas de atividades didáticas, em conformidade
com os descritores da Matriz de Referência do Saeb, asseguram que sejam
adquiridas aprendizagens essenciais e significativas para a vivência diária.
A coleção Acerta Brasil aborda os conteúdos da área de Língua Portuguesa
e, assim, constitui ferramenta essencial para o aprimoramento do trabalho
do professor em sala de aula.

Apoiados nesses ideais e a fim de contribuir para auxiliá-lo, propomos
este orientador didático, nos moldes de um manual. Nele, encontram-se os
pressupostos teórico-metodológicos, a organização geral da coleção e os
comentários específicos para a orientação das atividades propostas em cada
um dos volumes desta coleção.

Boa jornada!

Acerta Brasil | Língua Portuguesa | 7o ano
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orientações gerais
Este Manual do Professor é indicado para os professores dos anos finais do
Ensino Fundamental. Apresenta, inicialmente, os fundamentos teórico-metodológicos
de Língua Portuguesa, centrando em aspectos relacionados à leitura e aos gêneros textuais, além de outras perspectivas. Após, são apresentados a organização geral da coleção e outros aspectos específicos desta obra. Ao final, são trazidas as orientações no
Manual Específico, a fim de auxiliar o professor na aplicação das atividades do volume.

FUNDAMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS
DE LÍNGUA PORTUGUESA
A importância da formação de leitores na
Educação Brasileira
O resultado sobre a proficiência em leitura em relação ao 9o ano do Ensino Fundamental, obtido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
2017, divulgado no Relatório Saeb (2019), indica que, no intervalo de 0 a 8, a escala
de proficiência média de Língua Portuguesa no Brasil encontra-se apenas no nível
3. Esse número sinaliza como essencial o papel do professor no apoio ao aperfeiçoamento da proficiência leitora dos alunos, imprescindível para o desenvolvimento
integral dos aprendizes.
Comumente, o ato de ler é relacionado somente aos livros e às práticas escolares.
Consequentemente, é significativo reforçar que a leitura vai além da decodificação, do
mero reconhecimento de signos linguísticos. Nesse sentido, Martins (1990) enfatiza
que a leitura de mundo, a compreensão, é mais englobante do que a decodificação.
Em vista disso, é preciso conduzir os alunos à reflexão a respeito das diversas leituras
de mundo além da escola, ampliando-a para a leitura do cotidiano quanto a gestos,
expressões faciais, telas, entre outras formas de comunicação não verbais. Logo,
a leitura deve ser tomada como essencial, desde a Educação Básica até o final da
vida, e precisa ser enfatizada em todas as áreas do conhecimento. O texto da BNCC
reforça esse sentido mais amplo da leitura:
Leitura no contexto da BNCC é tomada em um sentido mais amplo, dizendo
respeito não somente ao texto escrito, mas também a imagens estáticas (foto, pintura, desenho, esquema, gráfico, diagrama) ou em movimento (filmes, vídeos etc.)
e ao som (música), que acompanha e cossignifica em muitos gêneros digitais.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. p. 72.
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/
BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2020.

Segundo Kleiman (2004), a leitura é um processo de construção de sentido leitor-texto, um ato cognitivo (o leitor mobiliza operações mentais, como levantamento de
hipóteses, comparação, reflexão, entre outras) e também social (interação autor-leitor).
Por conseguinte, é fundamental ensinar estratégias de leitura e táticas de compreensão
leitora para que os alunos leiam com objetivos determinados, interagindo com o autor a
partir do texto. Importa, assim, aprimorar a competência em leitura, buscar diferentes
gêneros textuais e traçar objetivos de leitura; desse modo, os alunos serão capazes
de desenvolver estratégias diferentes, impulsionar sua competência em leitura, seu
conhecimento de mundo e seu repertório cultural, tornando-se leitores competentes.
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Do que é capaz um leitor competente?
Como prática letrada presente em nossa sociedade, a leitura deve ser estimulada
e diversificada a partir de variados gêneros textuais e situações de interação. Por tratar-se de uma ação cotidiana, é importante formar leitores competentes, proficientes
na leitura e escrita. Assim, no processamento do texto, atuam elementos linguísticos e
textuais, além do contexto de produção e de recepção. Ainda, o leitor deve refletir sobre
a finalidade de ler um texto, os conhecimentos que ele deve mobilizar para compreendê-lo e o que ele espera encontrar. Logo, deve proceder como um leitor competente,
ativo e engajado na construção de sentido do texto, segundo Kleiman (2004).
O aluno, como processador ativo, constrói sua proficiência em leitura ao acionar
conhecimentos prévios sobre os textos a serem lidos, levantando hipóteses, inferências
e antecipando informações: quanto ao tema, ao gênero, ao autor. A fim de desenvolver essa proficiência, é preciso oportunizar o contato com diversificados gêneros e
temas para que os leitores possam mobilizar diversas estratégias de leitura antes,
durante e após a leitura, conforme Solé (1998), e sejam capazes de correlacionar os
textos, conforme indica um dos tópicos da Matriz de Referência do Saeb.
Nesse sentido, o leitor competente e proficiente será capaz de produzir e compreender
textos em conformidade aos efeitos de sentido desejados pelo autor e adequados às
situações concretas de comunicação, aprimorando sua competência comunicativa.
Assim, progressivamente, em contato com os diversos gêneros e seus contextos de
uso e de circulação, os alunos serão capazes de escolher os recursos linguísticos para
enunciar o que pretendem transmitir, adequando cada ato verbal ao contexto de uso.

A centralidade do texto no ensino de Língua Portuguesa
A centralidade do texto no ensino de Língua Portuguesa já era indicada nos
PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) e continuou na BNCC. Especialmente em
relação às competências específicas, a BNCC enfatiza o texto como o lugar em que
são negociados os sentidos, os valores e as ideologias.
Na abordagem do texto, segundo a perspectiva enunciativo-discursiva assumida
pelos documentos oficiais, é importante salientar o contexto de produção e aplicar
atividades de leitura, oralidade e produção de textos variados, visando ao desenvolvimento das habilidades, analisando as suas condições de produção e recepção
(em síntese, quem escreve, em que contexto/a quem se destina, em que contexto),
em uma compreensão de textos ativa. O texto, nessa perspectiva, é considerado a
partir de seu pertencimento a um gênero textual que circula em determinadas esferas de atividade humana. Desse modo, novas práticas de linguagens, novos modos
de interagir são criados a partir de novas esferas de atividades, gerando, por seu
turno, novos textos e gêneros. Ainda, os textos podem combinar variados tipos de
linguagens, sendo verbais, não verbais ou até multimodais, articulando mais de um
tipo de linguagem, como desenhos, músicas, entre outros.
Para compreender um texto, reconstruir seu sentido, é preciso que o leitor/ouvinte
resgate sentidos pretendidos pelo autor, por meio de pistas explícitas ou implícitas,
marcas linguísticas de coesão, estabelecendo a coerência. A coesão e a coerência
no processamento do texto, reforçadas como tópico na Matriz do Saeb, são temas
significativos na tessitura e na construção de sentido no texto. Do mesmo modo,
ao produzir um texto, é necessária a reflexão do autor a respeito de seu propósito
comunicativo: o contexto, a seleção do gênero discursivo em relação à esfera de circulação na sociedade, o modo como acredita que o leitor o compreenderá etc. Todas
essas ações modificam-se a depender do objetivo e a quem o texto será produzido.
Desse modo, no trabalho com o texto, é importante reforçar o papel dos gêneros
textuais, a fim de alinhar as práticas de ensino.
Acerta Brasil | Língua Portuguesa | 7o ano
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Gêneros textuais e ensino de Língua Portuguesa
Na práxis pedagógica, é essencial assumir uma atenção especial na seleção de
textos apropriados para serem abordados em cada momento. Nesse sentido, deve-se
atentar-se aos temas, gêneros textuais, vocabulário e extensão mais adequados a
cada faixa etária; diversificar os gêneros explorados, incluindo os multimodais, e
orientar os alunos na seleção de textos e gêneros de acordo com o objetivo: leituras
para pesquisa, lazer, entre outras.

Um dos tópicos da Matriz do Saeb do 9o ano descreve habilidades ligadas ao gênero, ao suporte e ao enunciador na compreensão do texto, reforçando a importância
da reflexão quanto a esses temas no ensino de Língua Portuguesa. Diante disso, é
fundamental esclarecer o que são e reforçar as características que delimitam os
gêneros textuais, para desenvolver a capacidade de leitura e produção dos alunos e
sua possibilidade de participação em esferas da atividade humana, ampliando seus
letramentos, conforme preconiza a BNCC.
Segundo Bakhtin (1992), os gêneros textuais são definidos como enunciados “relativamente estáveis”, caracterizados por funções sociais e comunicativas. O aluno deve ter
claro que a comunicação verbal somente é possível por meio de algum gênero textual.

Quanto às características dos gêneros, o tema é o conteúdo visto a partir do modo
como é tratado pelo autor/falante e revela a sua apreciação de valor; o estilo são as
escolhas linguísticas (vocabulário, registro do mais formal ao mais informal) e a composição, que diz respeito a estrutura do texto, progressão do tema, coesão e coerência.

Os gêneros estão vinculados às esferas da atividade humana em que circulam
(esferas de circulação, segundo os PCN e a BNCC). Assim, temos, por exemplo, a esfera jornalística, em que circulam os gêneros notícia, editorial, reportagem e outros.
Os tipos textuais (narração, argumentação, exposição, descrição e injunção) são
classes utilizadas para classificar os textos segundo suas características linguísticas
e gramaticais. Os portadores ou suportes de gêneros, por seu turno, funcionam
como modos de transporte e de fixação dos gêneros, imprescindível para a circulação do gênero na sociedade. Marcuschi (2008, p. 174) apresenta sua definição de
portador/suporte, como:
“[...] um locus físico ou virtual com formato específico que serve de base ou
ambiente de fixação do gênero materializado como texto”.
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão.
São Paulo: Parábola Editorial, 2008. p. 174.

Alguns exemplos de portadores ou suporte são os jornais, outdoors, blogs, livros,
dentre outros. Por isso, além de conhecer variados gêneros, os alunos devem ter em
mente onde eles serão veiculados e os propósitos (objetivos) de comunicação – um
texto publicitário, para atingir maior público, pode ser veiculado em vários portadores:
vidros de ônibus, outdoors, sacolas, entre outros.

Para identificar determinados gêneros textuais, o aluno deve ter desenvolvido seu
conhecimento a respeito de variados gêneros. Por isso, no trabalho com os textos, é
importante ir além dos gêneros da esfera escolar, para outras esferas de atividades,
reconhecendo a função social da escrita e a leitura como fonte de informação e prazer, além do desenvolvimento gradual de estratégias de compreensão textual. Nesse
sentido, é importante extrapolar a linguagem textual, desenvolvendo a observação
a partir de materiais gráficos diversos, conforme estabelece um dos descritores da
Matriz do Saeb.
Nesta coleção, em cada volume, a abordagem das competências e habilidades está
articulada ao trabalho com os gêneros textuais apropriados a cada ano do Ensino
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Fundamental. Seguindo a Matriz do Saeb e a BNCC, as habilidades são desenvolvidas
a partir da leitura de textos pertencentes a variados gêneros, vinculados a diversas
esferas de circulação. Assim, as atividades de leitura são complexificadas progressivamente dos anos inicias aos finais do Ensino Fundamental.

AVALIAÇÃO: DIAGNÓSTICO E ACOMPANHAMENTO
DAS APRENDIZAGENS
A avaliação compreende uma ação realizada no intuito de examinar o conhecimento adquirido pelos alunos, subsidiando o trabalho docente. Por meio dela,
é possível regular o processo de aprendizagem dos alunos, como um termômetro
de seus progressos e dificuldades. Para que desempenhe sua função pedagógico-didática, é necessário um processo contínuo e diversificado de avaliação, levando
em consideração o conhecimento dos alunos e os objetivos traçados para cada
conteúdo abordado. Desse modo, a avaliação integra o propósito de promover uma
aprendizagem duradora, subsidiando o trabalho docente. Assim, a avaliação pode
ser diagnóstica ou somativa.
A avaliação diagnóstica ou formativa é realizada no início de um determinado
assunto/ano de escolaridade, a fim de traçar os conhecimentos prévios do aluno.
Funciona como ponto de partida na abordagem de conteúdos, além de identificar
o estágio de aprendizagem e, no decorrer das atividades, oportunizar a localização
de dificuldades no processo de assimilação do conhecimento. Desse modo, o ensino
pode ser reorientado a partir de novos planejamentos do trabalho desenvolvido na
sala de aula, com o acompanhamento do desenvolvimento dos alunos e a avaliação
dos métodos de ensino.
A avaliação somativa, por sua vez, permite verificar o rendimento dos alunos
para, ao final de um período de aprendizagem, efetuar um balanço geral. Tem função
classificatória e o propósito de averiguar se os objetivos estabelecidos no planejamento foram alcançados.

Avaliações externas
As avaliações externas, outra modalidade de avaliação, são elaboradas e têm
seus resultados analisados de modo exterior à escola. Por meio delas, busca-se medir as competências e habilidades que devem ser desenvolvidas em determinadas
etapas da escolarização.
O tipo de avaliação externa de larga escala é um dos instrumentos para verificação de indicadores de resultados educacionais. Esses indicadores representam o
desempenho dos alunos e o contexto social e econômico das escolas. Esses resultados
possibilitam realinhar os procedimentos didático-pedagógicos adotados pelas escolas
e a implementação de políticas públicas. Desse modo, buscam garantir a qualidade
na educação, apresentando também um panorama do desempenho educacional. A
título de exemplo, o sistema de avaliação da educação no Brasil apresenta o Saeb
como avaliação externa de larga escala, e o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) como indicador nacional.
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O QUE É O SAEB?
O Saeb é um conjunto de avaliações externas de larga escala com a função de
realizar um amplo diagnóstico da educação básica brasileira, por meio de indicadores.
Por meio dos resultados do Saeb, é calculado o Ideb, que indica o nível de qualidade
no ensino. A avaliação é organizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), uma autarquia federal vinculada ao Ministério
da Educação (MEC).

Como é a prova Saeb?
Cada caderno de prova do Saeb é constituído por questões de múltipla escolha das
disciplinas de Língua Portuguesa e de Matemática: nos testes do 5o ano do Ensino
Fundamental, são 22 itens de Língua Portuguesa e 22 de Matemática; para o 9o ano
do Ensino Fundamental e a 3a e 4a série do Ensino Médio, são 26 perguntas de Língua
Portuguesa e 26 de Matemática. A partir de 2019, uma amostra de estudantes do
2o ano do Ensino Fundamental também foi avaliada e os alunos do 9 o ano da
mesma etapa responderam a questões de Ciências da Natureza (CN) e Ciências
Humanas (CH).

Além da avaliação, realizada a cada dois anos, alunos, professores, diretores e
secretários municipais e estaduais de educação também respondem os questionários
contextuais. Neles são coletadas informações sobre fatores socioeconômicos e de
contexto que são utilizadas na interpretação dos resultados dos testes.

Matriz de Referência × Matriz Curricular
Nas avaliações em larga escala, é utilizada a Matriz de Referência, que norteia
a preparação de provas e testes e sinaliza as habilidades previstas de acordo com
a etapa da escolarização. A Matriz Curricular, por seu turno, assinala os componentes curriculares, a teoria, as metas e os conceitos a serem desenvolvidos em
determinada etapa de escolaridade ao longo do ano, dentro do Projeto Pedagógico
de uma instituição de ensino.
É essencial evitar a interpretação da Matriz de Referência como o currículo a
ser desenvolvido pelo professor em sala de aula, uma vez que ela não contempla
na totalidade os conteúdos conceituais (saber), procedimentais (fazer) e atitudinais
(conviver e ser) necessários para uma formação integral do aluno do Ensino Fundamental. As Matrizes de Referência listam os descritores que, por seu turno, descrevem
as habilidades esperadas para cada disciplina e orientam as suas avaliações, como
as de Língua Portuguesa.

Matriz de Referência para Avaliação de Língua Portuguesa
A Matriz de Referência de Língua Portuguesa do Saeb apresenta o objeto do
conhecimento, listado em seis tópicos mais amplos, a partir dos quais se desdobram
os descritores de habilidades. Esses descritores descrevem as habilidades que devem
ser desenvolvidas e que constituem objeto de avaliação.
No que se refere à avaliação de Língua Portuguesa, a Matriz de Referência apresenta os descritores de habilidades centrados na perspectiva do texto e de seu
processamento, reconhecidos como fundamentais em situações de leitura.
Os descritores detalham as habilidades que devem ser desenvolvidas pelos alunos
e compõem um parâmetro dos itens a serem avaliados, em cada uma das áreas de
conhecimento, segundo o ano escolar avaliado. Os resultados são categorizados em
uma escala de proficiência e fornecem indícios das habilidades previstas na matriz
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que foram de fato efetivadas. Em vista desse cenário, o professor pode reconsiderar
as estratégias de ensino adotadas e modificá-las, a fim de levar os alunos a desenvolver essas aprendizagens.

Os seis temas/tópicos listados na Matriz de Referência de Língua Portuguesa do
Saeb são descritos a seguir. Após, são especificados os descritores aos quais os primeiros estão vinculados.

Tópico I. Procedimento de leitura
Diz respeito aos conteúdos associados aos procedimentos de leitura: reconhecimento das informações explícitas e implícitas no texto, entendimento do vocabulário
e interpretação da informação global.

Tópico II. Implicações do suporte, do gênero e/ou do enunciador na
compreensão do texto
Tópico relacionado ao texto e aos gêneros textuais: sua estrutura, sua organização,
seu suporte e a forma como é veiculado.

Tópico III. Relação entre textos
Esse tópico diz respeito à intertextualidade e às relações de sentido explícitas e
implícitas entre os textos.

Tópico IV. Coerência e coesão no processamento do texto
Tópico relacionado à ligação de sentidos textual: os recursos gramaticais para
estabelecer a progressão no texto.

Tópico V. Relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido
Diz respeito aos recursos expressivos nos textos: lexicais (palavras, expressões),
fonológicos (relação entre letra e som) e notacionais (pontuação e sinais gráficos).

Tópico VI. Variação linguística
Conjunto de conteúdos relacionados à identificação de marcas que caracterizam os
produtores e os interlocutores do texto, considerando a heterogeneidade linguística
brasileira; as diferenças de uso da língua (aspectos tempo, espaço e social) e dos
falantes (na fala de homens, mulheres, crianças, idosos).

Descritores de Língua Portuguesa para os Anos Finais do
Ensino Fundamental
A Matriz de Referência para Avaliação em Língua Portuguesa do Saeb para os Anos
Finais (9o ano) do Ensino Fundamental é constituída por 21 descritores, listados a seguir.

Tópico I. Procedimentos de leitura
D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
D6 – Identificar o tema de um texto.
D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

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.).
D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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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.
D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao
mesmo fato ou ao mesmo tema.

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.
D7 – Identificar a tese de um texto.
D8 – Estabelecer relações entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la.
D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias em um texto.
D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a
narrativa.
D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por
conjunções, advérbios etc.

Tópico V. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido
D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.
D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras
notações.
D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada
palavra ou expressão.
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

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

Como os resultados dos alunos são classificados?
Na prova Saeb, o resultado da avaliação de cada aluno é apresentado por meio de
pontos em uma escala de proficiência do nível 0 ao 9 (Escala Saeb), que é utilizada
para situar o aprendizado nas competências de leitura e interpretação e na resolução
de problemas matemáticos.
Essa escala de desempenho dos estudantes pode ser comparada a uma régua,
composta com base em padrões constituídos para os itens do teste. Para cada ciclo
da avaliação, o conjunto de itens dos testes é situado na escala de proficiência a
partir dos padrões calculados com base na Teoria de Resposta ao Item (TRI), uma
modelagem estatística de medida indireta. A cada intervalo da escala, a descrição
dos itens aproxima-se das habilidades que se esperam dos estudantes. As médias
de desempenho dos alunos são utilizadas no cálculo do Ideb.

O que é Ideb? Qual é a meta da escola com relação ao Ideb?
O Ideb consiste em um indicador nacional de desempenho e avalia a qualidade do
ensino na Educação Básica. Por meio dessa avaliação (cujo índice varia de 0 a 10), é
possível traçar metas de qualidade educacional aos sistemas de ensino. Ele é calculado a
partir das médias de desempenho nos exames do Saeb e dos dados sobre o fluxo escolar
(reprovação/distorção de idade e série/abandono) obtidos por meio do Censo Escolar.
Até 2022, o Ideb objetiva alcançar seis pontos, média dos sistemas educacionais
dos países desenvolvidos.
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ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO
A coleção Acerta Brasil destina-se aos alunos, professores e gestores do Ensino
Fundamental. A abordagem dos descritores da Matriz Saeb nessas Unidades tem como
pano de fundo as práticas de linguagem situadas, determinadas pela BNCC para os Anos
Finais: campo de atuação na vida pública, campo artístico-literário, campo das práticas
de estudo e pesquisa e campo jornalístico-midiático. Partindo da organização por Campos de Atuação da BNCC, foram selecionados os gêneros textuais a serem abordados
ao longo de cada Unidade, articulando as habilidades da Matriz do Saeb às da BNCC.

Cada Unidade é iniciada por duas páginas de Abertura, ilustradas de acordo
com a temática dos Campos de Atuação da BNCC. Ainda na Abertura, nos Boxes
Entendendo a Unidade e Ponto de Partida, são apresentados, respectivamente, uma
situação e alguns questionamentos para que o professor desenvolva estratégias de
leitura de imagens junto ao aluno, a partir do levantamento de hipóteses e da ativação dos conhecimentos prévios a respeito dos temas das Unidades, além de serem
antecipados os gêneros que serão estudados e estão relacionados a essas temáticas.
Após a Abertura de Unidade, a Missão apresenta um desafio que está diretamente
relacionado ao descritor. Para o desenvolvimento das habilidades desse descritor –
dada a centralidade do gênero textual no ensino de Língua Portuguesa, com suas
funções sociais e comunicativas, além do fato de os alunos estarem se apropriando
de muitos deles – propõe-se, a cada Missão, a leitura de textos de um gênero relacionado ao Campo de Atuação da Unidade.

A fim de favorecer o desenvolvimento das habilidades que devem ser garantidas
a cada ano, a coleção recorre à gamificação como estratégia metodológica lúdica,
buscando uma participação mais ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Em
cada Unidade, os alunos devem cumprir as Missões que são apresentadas na Abertura
para conquistar as medalhas, que representam os descritores. Nesse sentido, todos
os ícones que ilustram as páginas remetem ao universo dos jogos.
Em Aquecendo, é proposta a leitura de um exemplar do gênero selecionado para
a Missão, seguida de atividades relacionadas a esse gênero. Essas atividades têm
como objetivo preparar os alunos, ou “aquecê-los”, para a seção Valendo!, quando
o descritor será devidamente explorado.
Após as atividades, o boxe Baú do conhecimento resume e sistematiza algumas
características do gênero textual estudado. Vencido esse desafio, no boxe Prepare-se!,
os alunos recebem novas indicações de estratégias de leitura para desenvolver o
descritor trabalhado na Unidade, preparando-os para a próxima fase.

A seção Valendo! traz atividades com foco no descritor: os alunos são estimulados
a treinar o desenvolvimento das habilidades com base na leitura do texto estudado
no Aquecendo ou, agora que já estão familiarizados, com outros textos do gênero.
Para tanto, são propostas questões de múltipla escolha contendo quatro alternativas,
formuladas nos moldes da Prova Saeb. Nessa seção, o boxe Sugestão pode fornecer
indicações para a resolução das atividades.

Em Missão Final, por meio da leitura de um ou mais textos dos gêneros do Campo
de atuação selecionado para a Unidade, são propostas atividades que avaliam os
descritores estudados de forma articulada.
Finalmente, o aluno pode conquistar o Troféu, cumprindo a Missão proposta,
completando a experiência de leitura de diversos gêneros do mesmo campo e, como
recompensa, recebe as medalhas de descritores.

O Manual do Professor, organizado em duas partes, apresenta, na primeira, os
pressupostos teóricos e metodológicos que norteiam a coleção e a relação do material
com a Matriz de Referência do Saeb e com as habilidades da BNCC, esclarecendo
algumas nomenclaturas relacionadas a essas avaliações.
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No Manual específico, apresentamos o Itinerário Matriz Saeb, um sumário dos
descritores por tópicos (que organizam os descritores da Matriz Saeb), sistematizando o mapeamento dos temas e tópicos discutidos na coleção, além de orientações
didáticas específicas para o trabalho do professor.

A Matriz Saeb e a BNCC
A BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento que regulamenta as
aprendizagens essenciais a serem desenvolvidas nas três etapas da escolarização
básica, foi elaborada por especialistas de várias áreas de conhecimento em diálogo
com os professores. Esse documento busca garantir o desenvolvimento integral
dos alunos, a partir da expansão das competências. Na redação da BNCC, a competência, de modo geral, é assim definida:
"[...] competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da
vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho".
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. p. 8.
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/
BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2020.

Esse documento normativo apresenta como objetivo principal nortear os currículos e os conteúdos mínimos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e Médio,
estabelecendo as competências e diretrizes, de modo a concretizar, conforme a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o
“[...] desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores.”.
BRASIL. LDB: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Brasília: Senado Federal,
Coordenação de Edições Técnicas, 2017. p. 23. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/
bdsf/bitstream/handle/id/529732/lei_de_diretrizes_e_bases_1ed.pdf>. Acesso: 7 abr. 2020.

A BNCC está estruturada em dez Competências Gerais. Com base nelas, cada
área do conhecimento apresenta determinadas competências específicas e componentes curriculares.
As dez Competências Gerais da Educação Básica são apresentadas a seguir.

Competências Gerais da Educação Básica, conforme a BNCC
1 – Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre
o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade,
continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa,
democrática e inclusiva.
2 – Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das
ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação
e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular
e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos
conhecimentos das diferentes áreas.
3 – Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção
artístico-cultural.

12

Manual do Professor

4 – Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos
das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo.
5 – Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo
e autoria na vida pessoal e coletiva.
6 – Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se
de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica
e responsabilidade.
7 – Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para
formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que
respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o
consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8 – Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos
outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9 – Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos
sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos
de qualquer natureza.
10 – Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. p. 9-10.
Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/
BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2020.

Esta coleção objetiva o desenvolvimento dessas competências, embasando-se
nas competências específicas de Matemática estabelecidas pela BNCC, associadas
aos descritores de habilidades da Matriz do Saeb, em atividades adequadas para
cada faixa etária.

A articulação da Matriz Saeb com a BNCC como parâmetro
de reformulação da coleção
Os descritores de habilidades listados na Matriz de Referência de Língua Portuguesa do Saeb e na BNCC de Língua Portuguesa para o Ensino Fundamental – Anos
Finais foram articulados e tomados como parâmetros na concepção dos conteúdos
e atividades desta obra.
Especificamente, a Matriz de Referência do Saeb alicerça a organização deste
material, tendo em vista que representa a avaliação principal do índice de proficiência
de leitura dos alunos do 9o ano do Ensino Fundamental. Na elaboração desta obra,
foi necessário desdobrar essa matriz para os demais anos de escolaridade, em uma
ação realizada à luz da BNCC, que determina as habilidades essenciais a serem
desenvolvidas pelos alunos.
Embora não seja uma matriz de avaliação, a BNCC consiste em um documento
nacional normativo imprescindível que indica as habilidades a serem desenvolvidas a
cada ano de escolaridade. Esse fator orientou o acréscimo dessa referência na coleção.
Acerta Brasil | Língua Portuguesa | 7o ano
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Quadro de Descritores Saeb × Habilidades BNCC – amostra
Na proposta metodológica desta coleção, para a seleção e elaboração do conteúdo específico para o Ensino Fundamental – Anos Finais, foram correlacionados os
tópicos e habilidades do Saeb às habilidades listadas na BNCC. Além disso, foram
considerados os gêneros e tipos textuais associados a essas habilidades.

Quadro de/para Descritores Saeb × Habilidades da BNCC
Tópicos e habilidades
do Saeb

→

Habilidades
da BNCC

→

Gêneros e tipologias
textuais associados
às habilidades

No Manual específico, são apresentados os Quadros específicos, particularizando
as habilidades da BNCC e os descritores Saeb para cada ano.
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orientações específicas
ITINERÁRIO MATRIZ SAEB PARA O 7O ANO
Este sumário apresenta os descritores desenvolvidos ao longo do volume, agrupados por tópicos. A consulta deste sumário é uma alternativa para o planejamento
das suas aulas, pois permite abordar os descritores na ordem apresentada pela
Matriz de Referência para Avaliação.

Tópico I. Procedimentos de leitura
Descritor 1 – Localizar informações explícitas em um texto.

Páginas 59 a 62

Descritor 3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.

Páginas 63 a 65

Descritor 4 – Inferir uma informação implícita em um texto.

Páginas 80 a 82

Descritor 6 – Identificar o tema de um texto.

Páginas 48 a 51

Descritor 14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

Páginas 23 a 25

Tópico II. Implicações do suporte, do gênero e/ou
do enunciador na compreensão do texto
Descritor 5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

Páginas 56 a 58

Descritor 12 – Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

Páginas 85 a 87

Tópico III. Relação entre textos
Descritor 20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação
na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função das
Páginas 16 a 19
condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido.
Descritor 21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.

Páginas 13 a 15

Tópico IV. Coerência e coesão no processamento do texto
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Descritor 2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem para a
continuidade de um texto.

Páginas 38 a 40

Descritor 7 – Identificar a tese de um texto.

Páginas 20 a 22

Descritor 8 – Estabelecer relações entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.

Páginas 34 a 37

Descritor 9 – Diferenciar as partes principais das secundárias
em um texto.

Páginas 26 a 28

Descritor 10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa.

Páginas 88 a 90

Descritor 11 – Estabelecer relação causa/consequência entre partes
Páginas 70 a 73
e elementos do texto.
Descritor 15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.

Páginas 91 a 95

Tema V. Relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido
Descritor 16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados. Páginas 10 a 12
Descritor 17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações.

Páginas 45 a 47

Descritor 18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha
de uma determinada palavra ou expressão.

Páginas 42 a 44

Descritor 19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.

Páginas 66 a 69

Tema VI. Variação linguística
Descritor 13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.

Páginas 83 e 84

DESCRITORES DA MATRIZ DE REFERÊNCIA
PARA AVALIAÇÃO SAEB E HABILIDADES DA BNCC
Com a finalidade de capacitar os alunos para a prova do Saeb, foram propostas
neste volume da coleção diversas atividades que favorecem o desenvolvimento e
a prática dos 21 descritores previstos na Matriz de Referência para Avaliação em
Língua Portuguesa para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Associadas a esses
descritores, algumas das habilidades da BNCC também foram exploradas no volume. Veja a seguir um quadro com a proposta de articulação entre os descritores
e as habilidades.

Tópico I. Procedimentos de leitura

Descritor 1 – Localizar
informações explícitas
em um texto.

EF69LP34: Grifar as partes essenciais do texto, tendo
em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias
(ou tomar notas em outro suporte), sínteses
organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro
comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto
lido (com ou sem comentário/análise), mapa conceitual,
dependendo do que for mais adequado, como forma
de possibilitar uma maior compreensão do texto, a
sistematização de conteúdos e informações e um
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.
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Descritor 3 – Inferir o
sentido de uma palavra
ou expressão.

Descritor 4 – Inferir uma
informação implícita em
um texto.

Descritor 6 – Identificar o
tema de um texto.

EF69LP34: Grifar as partes essenciais do texto, tendo
em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias
(ou tomar notas em outro suporte), sínteses
organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro
comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto
lido (com ou sem comentário/análise), mapa conceitual,
dependendo do que for mais adequado, como forma
de possibilitar uma maior compreensão do texto, a
sistematização de conteúdos e informações e um
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.
EF69LP48: Interpretar, em poemas, efeitos
produzidos pelo uso de recursos expressivos
sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc.),
semânticos (figuras de linguagem, por exemplo),
gráfico-espacial (distribuição da mancha gráfica no
papel), imagens e sua relação com o texto verbal.
EF69LP44: Inferir a presença de valores sociais,
culturais e humanos e de diferentes visões de mundo,
em textos literários, reconhecendo nesses textos
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as
identidades, sociedades e culturas e considerando a
autoria e o contexto social e histórico de sua produção.
EF69LP34: Grifar as partes essenciais do texto, tendo
em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias
(ou tomar notas em outro suporte), sínteses
organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro
comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto
lido (com ou sem comentário/análise), mapa conceitual,
dependendo do que for mais adequado, como forma
de possibilitar uma maior compreensão do texto, a
sistematização de conteúdos e informações e um
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.
EF67LP37: Analisar, em diferentes textos, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências
descritivas e expositivas e ordenação de eventos.

Descritor 14 – Distinguir
um fato da opinião relativa
a esse fato.
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EF67LP04: Distinguir, em segmentos descontínuos de
textos, fato da opinião enunciada em relação a esse
mesmo fato.

Tópico II. Implicações do suporte, do gênero e/ou
do enunciador na compreensão do texto

Descritor 5 – Interpretar
texto com auxílio de
material gráfico diverso
(propagandas, quadrinhos,
foto etc.).

Descritor 12 – Identificar
a finalidade de textos de
diferentes gêneros.

EF69LP33: Articular o verbal com os esquemas,
infográficos, imagens variadas etc. na (re)construção
dos sentidos dos textos de divulgação científica e
retextualizar do discursivo para o esquemático –
infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc.
– e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas,
esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto
discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de
compreensão desses textos e analisar as características
das multissemioses e dos gêneros em questão.
EF89LP33: Ler, de forma autônoma, e compreender
– selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequados a diferentes objetivos e levando em conta
características dos gêneros e suportes – romances, contos
contemporâneos, minicontos, fábulas contemporâneas,
romances juvenis, biografias romanceadas, novelas,
crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas
de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai),
poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando
avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências
por gêneros, temas, autores.
EF67LP28: Ler, de forma autônoma, e compreender –
selecionando procedimentos e estratégias de leitura
adequados a diferentes objetivos e levando em conta
características dos gêneros e suportes –, romances
infantojuvenis, contos populares, contos de terror,
lendas brasileiras, indígenas e africanas, narrativas
de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas,
autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás,
poemas de forma livre e fixa (como sonetos e
cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, dentre
outros, expressando avaliação sobre o texto lido e
estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores.

Tópico III. Relação entre textos

Descritor 20 – 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.

EF67LP03: Comparar informações sobre um mesmo fato
divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e
avaliando a confiabilidade.
EF69LP30: Comparar, com a ajuda do professor,
conteúdos, dados e informações de diferentes
fontes, levando em conta seus contextos de
produção e referências, identificando coincidências,
complementaridades e contradições, de forma a poder
identificar erros/imprecisões conceituais, compreender
e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e
informações em questão.
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Descritor 21 – Reconhecer
posições distintas entre
duas ou mais opiniões
relativas ao mesmo
fato ou ao mesmo tema.

EF67LP04: Distinguir, em segmentos descontínuos de
textos, fato da opinião enunciada em relação a esse
mesmo fato.

Tópico IV. Coerência e coesão no processamento do texto

Descritor 2 – Estabelecer
relações entre partes de
um texto, identificando
repetições ou substituições
que contribuem para a
continuidade de um texto.
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EF07LP12: Reconhecer recursos de coesão referencial:
substituições lexicais (de substantivos por sinônimos)
ou pronominais (uso de pronomes anafóricos –
pessoais, possessivos, demonstrativos).
EF07LP13: Estabelecer relações entre partes do
texto, identificando substituições lexicais (de
substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso
de pronomes anafóricos – pessoais, possessivos,
demonstrativos), que contribuem para a
continuidade do texto.

Descritor 7 – Identificar a
tese de um texto.

EF67LP05: Identificar e avaliar teses/opiniões/
posicionamentos explícitos e argumentos em textos
argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo
de opinião, resenha crítica etc.), manifestando
concordância ou discordância.

Descritor 8 – Estabelecer
relações entre a tese e os
argumentos oferecidos para
sustentá-la.

EF67LP17: Analisar, a partir do contexto de produção,
a forma de organização das cartas de solicitação e de
reclamação (datação, forma de início, apresentação
contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral,
acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos
do problema, fórmula de finalização mais ou menos
cordata, dependendo do tipo de carta e subscrição)
e algumas das marcas linguísticas relacionadas à
argumentação, explicação ou relato de fatos, como
forma de possibilitar a escrita fundamentada de cartas
como essas ou de postagens em canais próprios de
reclamações e solicitações em situações que envolvam
questões relativas à escola, à comunidade ou a algum
dos seus membros.

Descritor 9 – Diferenciar
as partes principais das
secundárias em um texto.

EF69LP02: Analisar e comparar peças publicitárias
variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle, vídeos
etc.), de forma a perceber a articulação entre elas em
campanhas, as especificidades das várias semioses
e mídias, a adequação dessas peças ao público-alvo,
aos objetivos do anunciante e/ou da campanha e à
construção composicional e estilo dos gêneros em
questão, como forma de ampliar suas possibilidades
de compreensão (e produção) de textos pertencentes
a esses gêneros.

EF69LP47: Analisar, em textos narrativos ficcionais,
as diferentes formas de composição próprias de
cada gênero, os recursos coesivos que constroem a
passagem do tempo e articulam suas partes, a escolha
lexical típica de cada gênero para a caracterização
dos cenários e dos personagens e os efeitos de
sentido decorrentes dos tempos verbais, dos tipos de
discurso, dos verbos de enunciação e das variedades
Descritor 10 – Identificar o
linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados,
conflito gerador do enredo e identificando o enredo e o foco narrativo e percebendo
os elementos que constroem como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros
a narrativa.
e os efeitos de sentido decorrentes do foco narrativo
típico de cada gênero, da caracterização dos espaços
físico e psicológico e dos tempos cronológico e
psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador,
de personagens em discurso direto e indireto), do
uso de pontuação expressiva, palavras e expressões
conotativas e processos figurativos e do uso de
recursos linguístico-gramaticais próprios
a cada gênero narrativo.
Descritor 11 – Estabelecer
relação causa/consequência
entre partes e elementos
do texto.

Descritor 15 – Estabelecer
relações lógico-discursivas
presentes no texto,
marcadas por conjunções,
advérbios etc.

EF67LP37: Analisar, em diferentes textos, os efeitos
de sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências
descritivas e expositivas e ordenação de eventos.
EF07LP11: Identificar, em textos lidos ou de produção
própria, períodos compostos nos quais duas orações
são conectadas por vírgula, ou por conjunções que
expressem soma de sentido (conjunção “e”) ou
oposição de sentidos (conjunções “mas”, “porém”).
EF07LP09: Identificar, em textos lidos ou de produção
própria, advérbios e locuções adverbiais que ampliam
o sentido do verbo núcleo da oração.

Tópico V. Relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido
Descritor 16 – Identificar
efeitos de ironia ou humor
em textos variados.

EF69LP05: Inferir e justificar, em textos
multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –,
o efeito de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo
de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de
clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc.

Descritor 17 – Reconhecer o
efeito de sentido decorrente
do uso da pontuação e de
outras notações.

EF08LP16: Explicar os efeitos de sentido do
uso, em textos, de estratégias de modalização e
argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos,
substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases
verbais, advérbios etc.).
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Descritor 18 – Reconhecer o
efeito de sentido decorrente
de uma determinada palavra
ou expressão.

EF06LP03: Analisar diferenças de sentido entre
palavras de uma série sinonímica.

Descritor 19 – Reconhecer
o efeito de sentido
decorrente da exploração
de recursos ortográficos
e/ou morfossintáticos.

EF69LP42: Analisar a construção composicional
dos textos pertencentes a gêneros relacionados à
divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução,
divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas de
conceitos, relações, ou resultados complexos (fotos,
ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos, diagramas,
figuras, tabelas, mapas) etc., exposição, contendo
definições, descrições, comparações, enumerações,
exemplificações e remissões a conceitos e relações
por meio de notas de rodapé, boxes ou links; ou título,
contextualização do campo, ordenação temporal
ou temática por tema ou subtema, intercalação de
trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos
etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos
de divulgação científica, fazendo uso consciente das
estratégias de impessoalização da linguagem (ou de
pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos
assim o demandarem, como em alguns podcasts e
vídeos de divulgação científica), 3a pessoa, presente
atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário
técnico/especializado etc., como forma de ampliar
suas capacidades de compreensão e produção de
textos nesses gêneros.

Tópico VI. Variação linguística
Descritor 13 – Identificar
as marcas linguísticas que
evidenciam o locutor e o
interlocutor de um texto.
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EF69LP55: Reconhecer as variedades da língua
falada, o conceito de norma-padrão e o de
preconceito linguístico.
EF69LP56: Fazer uso consciente e reflexivo de regras e
normas da norma-padrão em situações de fala e escrita
nas quais ela deve ser usada.

UNIDADE 1

TEXTOS QUE CIRCULAM
NO DIA A DIA
Na Unidade 1, são desenvolvidos os descritores 16,
21, 20, 7, 14 e 9 da Matriz de Referência de Língua
Portuguesa do Saeb do 9o ano do Ensino Fundamental.
A partir da leitura dos gêneros história em quadrinhos,
notícia, sinopse, resenha crítica, comentário, crônica
jornalística e anúncio publicitário, os alunos terão contato
com textos informativos e opinativos do campo jornalístico-midiático, com o intuito de desenvolver sensibilidade,
empatia e reflexão diante dos fatos que acontecem no
contexto no qual estão inseridos, bem como no mundo.

Ponto de partida
1. Resposta pessoal. Como o título da Unidade é "Textos que circulam no dia a dia", o aluno pode inferir que
o garoto na imagem está lendo algo no aparelho eletrônico e se divertindo.

2. Resposta pessoal. É importante neste momento investigar o conhecimento dos alunos sobre os gêneros do
campo jornalístico-midiático. Nesse sentido, peça-lhes que
citem alguns gêneros que circulam nesse campo (charge,
cartum, HQ, notícias, reportagens, artigos de opinião, resenhas, entrevistas etc.). Leve-os a compartilhar com os
colegas quais desses gêneros eles têm o hábito de ler e
que os estimulam no interesse por esse tipo de leitura.

Torna-se necessário associar os componentes para
uma compreensão mais assertiva do todo significativo,
ou seja, para uma compreensão global do texto quando
se está diante de uma história em quadrinhos, parte-se
dos elementos que constituem esse gênero textual: a
linguagem verbal, a linguagem não verbal e todos os
componentes pertinentes a esse âmbito.
Assim, essa Missão relaciona-se com a habilidade
EF69LP05 da Base Nacional Comum Curricular, em
função de ela promover a identificação do efeito de
humor e/ou de ironia a partir da leitura de textos multissemióticos, como é o caso das histórias em quadrinhos,
gênero que se enquadra nessa condição.

Habilidade da BNCC
▶

EF69LP05: Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito
de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de
palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação etc.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Identificar o contexto de produção do texto e as
intenções comunicativas estabelecidas pelo autor.
• Observar os elementos, as palavras e as
expressões que marcam o humor e/ou a ironia
presentes no texto.
• Estabelecer a associação entre o texto verbal
e o texto não verbal, a fim de reconhecer a
tonalidade discursiva presente.

3. Resposta pessoal. Permita que os alunos se expressem e troquem ideias com os colegas, respeitando os
turnos de fala. É importante destacar que esse gênero
favorece o protagonismo dos alunos nas práticas relativas ao trato das informações e opiniões, permitindo
o desenvolvimento do pensamento crítico e criando
oportunidades para agir de forma autônoma.

MISSÌO 1

........................ P‡ginas 10 a 12

D16 – Identificar efeitos de ironia ou humor em textos
variados.
A Missão 1 trata da competência do aluno para identificar a intencionalidade comunicativa do texto. Nesse
caso, verificar a significação estabelecida por meio
dos traços de humor e/ou de ironia. E para que essa
percepção se efetive, o aluno precisa estabelecer uma
relação entre o contexto sociocultural, o conhecimento
próprio, a mensagem apresentada e os elementos que
compõem a mensagem.

Links para outros sites
Tenha acesso a outras diversas histórias em quadrinhos para trabalhar em sala de aula acessando o site
da Turma da Mônica.
▶ Disponível em: <http://turmadamonica.uol.com.br/
home/>. Acesso em: 2 abr. 2020.

Aquecendo

▶ Páginas 10 e 11

Aproveite essa seção para explorar a história em
quadrinhos de forma exaustiva no que diz respeito ao
entendimento da estrutura e dos elementos da HQ,
bem como em relação à temática abordada.
Por se tratar de uma narrativa, retome conceitos
pertinentes ao contexto, a fim de auxiliar os alunos na
resolução das atividades propostas.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 11.

1. a) Os quadrinhos sugerem que ele é um herói, o cosmonauta Spiff, que está lutando contra alienígenas.
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b) No 9o quadrinho, descobre-se que as ações de
Calvin são fruto da sua imaginação durante uma brincadeira de criança.

Textos de apoio
Leia o artigo indicado a seguir, com o intuito de instrumentalizar-se a respeito do gênero textual história
em quadrinhos.
Artigo: A contribuição do gênero história em quadrinhos para o desenvolvimento da leitura. Disponível
em: <http://www.ileel.ufu.br/anaisdosielp/wp-content/
uploads/2014/11/1690.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 12

Nessa seção, é preciso levar os alunos a identificar os
elementos, as palavras e/ou as expressões que marcam
a presença do humor no texto em questão. Para isso,
crie estratégias nas quais o aluno possa compreender
o sentido das expressões e dos recursos utilizados
com esse intuito.
Outro ponto importante é conduzir essas atividades para que o aluno consiga observar as formas de
produzir humor no contexto analisado que, no caso,
se dá por meio da ligação entre o verbal e o não verbal,
linguagens que se complementam para a manutenção
de um todo significativo.

1. Neste momento, retome com os alunos as atividades
realizadas anteriormente sobre a quebra de expectativa
criada na HQ, ao revelar para o leitor, no 9o quadrinho,
que Calvin até então estava brincando e imaginando
ser um herói que luta contra alienígenas.

2. O objetivo dessa atividade é levar os alunos a perceber que o humor do 9o quadrinho decorre do fato
de Calvin não estar em um planeta imaginado por ele,
mas sim no jardim de casa, brincando em uma caixa
de areia. Leve-os a perceber que a mudança de cenário entre os 8o e 9o quadrinhos, mantendo a situação
(alguém levando lanche e bebida a Calvin), reforça o
efeito de humor.

3. O objetivo dessa atividade é o de que os alunos percebam que o humor no último quadrinho decorre do
fato de Calvin pensar algo, mas dizer outra coisa. Isso é
evidenciado pelo emprego de balões de fala diferentes
(de fala em tom normal e de pensamento).

MISSÌO 2 ........................

P‡ginas 13 a 15

D21 – Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema.
Identificar diferentes pontos de vista a respeito de um
mesmo fato ou de um mesmo tema e, ainda, identificar
as condições de produção, de recepção e de circulação

24

Manual do Professor

em que os textos estão inseridos favorece o exercício
de uma leitura consistente e legítima.
Na Missão 2, há a possibilidade de uma análise crítica de diferentes discursos, além da perspectiva de
compará-los aos discursos próprios. Essa comparação
pode acontecer diante de textos distintos, como também
dentro do próprio texto, espaço em que vários pontos
de vista podem ser contrapostos. Para o aluno, é extremamente importante ter contato com posicionamentos
dessemelhantes, pois, ao desenvolver a habilidade de
identificar esses padrões, ele terá condições de definir
como se posicionar criticamente diante daquilo que lê
e, de igual modo, na sociedade da qual faz parte.
No gênero notícia, texto em que há, por vezes, a
apresentação de posicionamentos a respeito de fatos
e/ou de temas, um contexto que evidencia as múltiplas
vozes que se pronunciam nos contextos sociais, existe
a possibilidade de identificar os fatos e as opiniões que
estão sendo apresentadas em relação a esses fatos.
A análise da distinção entre as opiniões que são emitidas a respeito de um fato permite que se estabeleça as
propostas contidas na habilidade EF67LP04.

Habilidade da BNCC
▶

EF67LP04: Distinguir, em segmentos descontínuos de
textos, fato da opinião enunciada em relação a esse
mesmo fato.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Identificar o modo de tratar o assunto e/ou o fato
dentro de um texto.
• Relacionar diferentes olhares sobre uma mesma
temática.
• Reconhecer as diferentes opiniões relacionadas a
um mesmo fato.

Aquecendo

▶ Páginas 13 a 15

Antes da leitura da notícia proposta para a Missão 2,
promova uma conversa com os alunos a respeito do universo dos super-heróis, visto que se trata de um tema do
agrado da maioria. Poderia ser observada a preferência
dos alunos, o que eles curtem em relação ao contexto,
enfim, ser possibilitada uma discussão estimulante antes
da leitura e da resolução das atividades.
Relembre com os alunos a estrutura e os elementos
que compõem o gênero notícia. Se considerar conveniente, apresente também quais são as principais diferenças
entre ele e o gênero reportagem.

Aproveite a atividade 3 para já começar a identificar
como uma opinião se forma, seja ela sobre um fato ou
sobre um tema.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
das páginas 14 e 15.

1. A notícia lida foi publicada na versão digital de uma
revista. Podemos encontrar notícias em jornais impressos e digitais, em blogs etc.

2. A pessoas que gostam de se informar sobre assuntos relacionados ao entretenimento, ao cinema, a super-heróis.

3. Com o objetivo de informar os leitores sobre um
acontecimento do universo cinematográfico.

4. A linha fina complementa o título e instiga o leitor a
continuar a leitura da notícia.

5. Quem? O diretor americano Martin Scorsese; O
quê? Voltou a criticar os filmes dos estúdios da Marvel;
Quando? Numa terça-feira; Por quê? Porque Scorsese
considera os filmes da Marvel produtos criados para o
consumidor.

Valendo!

▶ Página 15

Ao resolver as atividades dessa seção, leia a manchete
e a linha fina da notícia, buscando já identificar o assunto
do texto. A leitura da notícia deve voltar-se à identificação
de quem são as vozes apresentadas no desenvolvimento
do texto, pois isso será extremamente importante para
a análise dos posicionamentos defendidos.
Depois de identificar os pontos de vista defendidos,
auxilie os alunos a analisar os diferentes posicionamentos apresentados em relação ao assunto abordado. Isso
permitirá que eles consigam diferenciar um fato da opinião relativa a esse fato, bem como as formas como os
pontos de vista são formulados e expostos em um texto.

1. Nessa atividade, espera-se que os alunos concluam
que, enquanto Martin Scorsese tece críticas aos filmes
da Marvel, Bob Iger, por trabalhar na empresa, defende
os filmes da produtora, se opondo às ideias de Scorsese.

2. O objetivo dessa atividade é que os alunos consigam
reconhecer em que consiste a crítica de Martin Scorsese
às produções da Marvel. Se necessário, releia com os alunos o texto, levando-os a concluir que Scorsese, apesar
de considerar que os filmes da produtora apresentam os
elementos básicos do cinema, ressalta a falta de criatividade, a repetitividade e a finalidade lucrativa dos filmes.

3. Nesse momento, é importante que os alunos reconheçam a postura contrária de Bob Iger, que defende
a empresa que representa. Leve-os a comparar as citações apresentadas na notícia, a fim de que os alunos
percebam as divergências entre os posicionamentos
dos dois envolvidos nos fatos relatados.

MISSÌO 3

........................ Páginas 16 a 19

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.
Na Missão 3, ao comparar textos que tratam da
mesma temática, torna-se possível a percepção da capacidade de identificar quais são as propriedades dos
textos analisados, bem como as diferentes vozes que se
apresentam, simultaneamente, em um mesmo texto e,
ainda, como o contexto de produção de um texto pode
interferir na recepção dele. Essa Missão serve como
ponto de partida para a identificação e o estabelecimento da relação entre os aspectos que diferenciam e
que aproximam textos que abordam um mesmo assunto.
Assim, o desenvolvimento da Missão permite que
os alunos identifiquem os processos de construção da
argumentação, do convencimento, além de diferenciar
a visão de mundo dos produtores do texto.
Nesse contexto, os gêneros sinopse e resenha crítica
partem de um tema, ou seja, apresentam informações e
tratam dessas informações de formas distintas, desenvolvendo as habilidades EF67LP03 e EF69LP30, em
que se propõe que as informações sejam comparadas
e analisadas, quando divulgadas em diferentes fontes,
em função das condições de produção e de recepção.

Habilidades da BNCC
▶

EF67LP03: Comparar informações sobre um mesmo
fato divulgadas em diferentes veículos e mídias,
analisando e avaliando a confiabilidade.

▶

EF69LP30: Comparar, com a ajuda do professor, conteúdos, dados e informações de diferentes fontes,
levando em conta seus contextos de produção e referências, identificando coincidências, complementaridades e contradições, de forma a poder identificar erros/imprecisões conceituais, compreender
e posicionar-se criticamente sobre os conteúdos e
informações em questão.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Reconhecer os elementos que compõem
determinado gênero textual.
• Discernir como se configura o contexto de
produção de um texto.
• Distinguir e analisar as diferentes formas de
se tratar uma informação.
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Aquecendo

▶ Páginas 16 a 18

Inicie essa seção lendo os dois textos propostos e estabelecendo uma comparação entre ambos a partir do que
eles envolvem, como estrutura, elementos, abordagem
temática, argumentação, entre outras possibilidades.
Quando as atividades estiverem sendo resolvidas, estimule ações que levem os alunos a procurar estabelecer
comparações entre os dois textos, sejam elas em relação
à temática e/ou em relação à constituição do gênero.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 18.

1. A sinopse busca apresentar uma descrição sobre o
enredo do filme Liga da justiça, enquanto a resenha
crítica busca avaliá-lo, destacando tanto aspectos positivos quanto negativos.

2. As pessoas leem sinopses para saber sobre o enredo
do filme e as resenhas para conhecer a avaliação dos resenhistas sobre a obra. Tanto a sinopse quanto a resenha
podem motivar/desmotivar os espectadores a ver o filme.

Links para outros sites
Caso queira mais informações a respeito do Universo
DC Comics para interagir com os alunos, entre no site
da DC Comics indicado a seguir.
▶ Disponível em: <https://www.dccomics.com/>. Acesso
em: 2 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 19

Na resolução das atividades da seção, releia os textos com os alunos – tanto a sinopse quanto a resenha
crítica–, atentando-se às informações apresentadas ao
longo dos textos e observando como elas se articulam.
É importante, nesse momento, analisar os diferentes
elementos que compõem cada texto lido e estudado e
identificar de que maneira uma mesma informação é
tratada em textos distintos. Além disso, outro ponto importante é observar a estrutura e o suporte da sinopse,
bem como o da resenha crítica.
Se possível, explore os sites dos quais os textos foram
retirados, Aficionados e Universo HQ, cujos endereços
se encontram nos próprios textos.

1. O objetivo dessa atividade é levar os alunos a reconhecer o elemento comum entre os textos lidos. Nesse
sentido, eles devem inferir que a temática tratada se
constrói em torno do filme Liga da Justiça.

2. O objetivo dessa atividade é que os alunos consigam verificar o ponto em comum e as diferenças entre
a sinopse e a resenha lidas. Nesse sentido, oriente-os
a perceber que, embora a temática seja a mesma, a
abordagem é diferente, pois os textos apresentam funções distintas, a ser exploradas na atividade seguinte.
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3. O objetivo dessa atividade é que os alunos analisem
a função sociocomunicativa dos gêneros e concluam
que a sinopse e a resenha apresentam funções diferentes. Enquanto a sinopse resume o enredo do filme,
a resenha o analisa e o comenta, apresentando uma
apreciação positiva ou negativa do objeto resenhado.

MISSÌO 4 ...................... Páginas 20 a 22
D7 – Identificar a tese de um texto.
Do grego thesis, que significa “proposição”, a tese
é apresentada para ser discutida e defendida, sendo
reconhecida, ao longo da leitura do texto, como o ponto
de vista ou a ideia central defendida pelo autor.
O estudo com a Missão 4 permite avaliar se o aluno
compreende a apresentação da tese como uma estratégia do autor para mostrar o ponto de vista que defende
e, a partir disso, convencer o leitor a pensar como ele,
efetivando a finalidade dos textos argumentativos.
No gênero comentário, de forma geral, há uma observação crítica que expressa uma opinião. Por isso, é
possível alegar que esse gênero favorece a avaliação da
Missão, bem como a aplicação da habilidade EF67LP05,
da Base Nacional Comum Curricular, que se orienta a
partir da identificação e da avaliação da tese de um texto.

Habilidade da BNCC
▶

EF67LP05: Identificar e avaliar teses/opiniões/
posicionamentos explícitos e argumentos em textos
argumentativos (carta de leitor, comentário, artigo
de opinião, resenha crítica etc.), manifestando concordância ou discordância.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Diferenciar o tema da tese de um texto.
• Identificar a tese de um texto.
• Determinar os argumentos que o autor utiliza
para defender a tese.

Aquecendo

▶ Páginas 20 e 21

Todos os comentários apresentados no texto, que é a
base para a resolução das atividades desse Aquecendo,
foram feitos por diretores importantes no mundo cinematográfico. Dessa forma, é interessante levar algumas
informações a respeito deles para passar aos alunos,
o que enriqueceria o contato com o texto em questão.
Analisar aspectos concernentes a esses diretores,
certamente, é essencial para que os alunos consigam

entender o posicionamento de cada um em relação ao
assunto em questão.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 21.

Meirelles, destacando um aspecto positivo das produções de super-heróis, mas apresentando, na sequência, uma crítica à falta de envolvimento com os
temas abordados.

1. Caso os alunos desconheçam os diretores norte-americanos Martin Scorsese e Francis Ford Coppola e
o brasileiro Fernando Meirelles, peça-lhes que se reúnam em duplas e realizem pesquisas sobre as produções cinematográficas desses cineastas, apresentando
oralmente à turma as características dessas obras.

4. O objetivo dessa atividade é que os alunos com-

3. Os três diretores apresentam posicionamentos semelhantes, ou seja, não gostam de filmes de super-heróis, por considerá-los sem valor artístico em relação a outras produções cinematográficas.

5. vs é a abreviação da palavra latina versus, que significa “em oposição”, “contra”. O emprego dessa abreviação no título sugere a divergência entre os diretores
de cinema e os filmes de super-heróis.

Links para outros sites
Para buscar informações a respeito de alguns diretores de cinema mundialmente conhecidos, acesse o
site e-Biografia.
▶ Disponível em: <https://www.ebiografia.com/
primeiros_passos_maiores_diretores_cinema/>.
Acesso em: 2 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 22

Na seção Valendo! que aborda a Missão 4, vale ressaltar a necessidade de, junto dos alunos, associar o
assunto do texto ao tema, diferenciando o tema da tese
defendida. Para que esse descritor seja avaliado de forma
consistente, leve os alunos a identificar qual o ponto de
vista defendido no texto para, dessa forma, encontrar
qual é a tese que se aplica ao contexto.
É importante, ainda, mostrar aos alunos que, para
defender uma tese, o texto precisa ser desenvolvido a
partir de uma argumentação consistente e convincente.

1. O objetivo dessa atividade é que os alunos identifiquem a tese defendida por Martin Scorsese, diretor responsável pelo primeiro comentário: os filmes de super-heróis não são cinema, são como parques temáticos,
pois garantem apenas o divertimento, sem despertar e
transmitir experiências humanas.

2. O objetivo desta atividade é que os alunos reconheçam que o posicionamento de Francis Ford Coppola se
baseia na concordância com Martin Scorsese, mas, ao
final, o cineasta Coppola intensifica a crítica, tornando-a mais ácida que a de Scorsese, ao afirmar que os
filmes de super-heróis são “desprezíveis”.

3. O objetivo dessa atividade é que os alunos determinem a tese defendida pelo diretor Fernando

parem os pontos de vista dos três diretores e percebam o elogio feito por Martin Scorsese à produção
dos filmes de super-heróis quando ele diz “por mais
bem-feitos que sejam”, aproximando sua opinião da
do diretor Fernando Meirelles, que destaca a qualidade técnica dessas produções. Por outro lado, Francis
Ford Coppola apenas critica o filme, sendo mais ácido
na crítica.

MISSÃO 5 ......................

Páginas 23 a 25

D14 – Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.
Diferenciar um fato de uma opinião relativa a esse
fato demanda que o aluno observe as informações explícitas e as informações implícitas nas diversas partes
que compõem o texto. Essa identificação representa
uma condição de uma leitura eficaz.
A Missão 5 avalia a habilidade de leitura e de entendimento do texto, estimulando o raciocínio a partir
da atividade de localizar a referência aos fatos e de
diferenciá-los das opiniões a eles relacionadas.
Na crônica jornalística, isso acaba se tornando viável
por se tratar de um texto que parte de um fato do cotidiano no qual se apresentam opiniões relativas a esse
fato, o que estabelece uma ligação com a habilidade
EF67LP04, em que se instaura a ideia de distinção entre
um fato e a opinião anunciada a respeito desse fato.

Habilidade da BNCC
▶

EF67LP04: Distinguir, em segmentos descontínuos de
textos, fato da opinião enunciada em relação a esse
mesmo fato.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Ler e compreender um texto globalmente.
• Diferenciar fato da opinião relativa a esse fato.
• Identificar uma opinião dada a respeito de um
fato apresentado.

Aquecendo

▶ Páginas 23 e 24

O primeiro ponto a ser considerado no trabalho dessa seção é a leitura minuciosa da crônica jornalística
proposta, visto que se trata de um texto que faz uma
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abordagem de um fato do cotidiano relacionado ao
universo dos super-heróis, portanto, uma abordagem
peculiar, porém, produtiva.
É importante, após a primeira leitura, auxiliar os alunos a diferenciar tema, tese, fato e opinião, elementos
já estudados, mas que precisam estar bem claros na
concepção dos alunos.
Além disso, nesse momento, aproveite as atividades
dessa seção para explorar a crônica como um todo, buscando evidenciar que, nesse gênero, o autor nos coloca
diante de questões cotidianas e atuais que merecem ser
analisadas com certa reflexão e posicionamento.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 24.

1. Critica-se a comercialização de bonecos de super-heróis como brinde pelo consumo de lanches nocivos
à saúde. Questione os alunos se eles concordam com a
crítica da crônica.

2. Os heróis da Marvel, mais especificamente os da
saga Vingadores: Capitão América, Homem de Ferro,
Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro. Os vilões
seriam os junk foods, alimentos ultraprocessados que
fazem mal à saúde.

Textos de apoio
Leia o texto indicado a seguir, com o intuito de saber
mais a respeito dos junk foods,
▶ Disponível em: <https://conceito.de/junk-food>.
Acesso em: 2 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 25

O desenvolvimento das atividades dessa seção exige
que o aluno seja capaz de fazer uma leitura global do
texto e, a partir dessa leitura, identificar quais são
os acontecimentos (fatos) apresentados no contexto
em questão.
A partir desse reconhecimento, será preciso conduzir o aluno à análise do ponto de vista do autor, ou
seja, à identificação da opinião apresentada sobre os
acontecimentos.
Uma ação que pode ser efetiva é a de trabalhar utilizando outros textos a fim de que o aluno identifique ora
apenas os fatos, ora apenas as opiniões que se fazem
presentes a respeito dos fatos.

1. O objetivo dessa atividade é que os alunos tenham
foco na análise dos trechos, buscando identificar aquele que apresenta uma opinião. Nesse sentido, leve-os
a reconhecer a presença de fatos nos trechos das alternativas A, B e D e a presença de um ponto de vista
no trecho C.

2. O objetivo dessa atividade é que os alunos identifiquem, dentre os trechos, a alternativa que apresenta
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apenas fatos. Para isso, é necessário que eles percebam que as expressões “comida-porcaria” (trecho
B), “bem mais ou menos” (trecho C) e “bonequinhos
fajutos” (trecho D) são marcas linguísticas que permitem evidenciar a opinião e a crítica do autor do
texto. Logo, apenas no trecho A, há a apresentação
de um fato.

3. O objetivo desta atividade é que os alunos analisem
o subtítulo da crônica e identifiquem, a partir dos trechos destacados, o que é fato e o que é opinião. Nesse
sentido, os alunos devem concluir que a estreia do filme
e a parceria da Marvel com a junk food são fatos que
ocorreram e são, portanto, inquestionáveis. Por outro
lado, a possibilidade de a estreia do filme arrebentar
corações (de forma figurativa e literal) é um ponto de
vista subjetivo do autor, logo são opiniões.

MISSÌO 6 ...................... Páginas 26 a 28
D9 – Diferenciar as partes principais das secundárias
em um texto.
A construção do texto se faz a partir da articulação
de diferentes elementos. Cada um deles detém uma
importância específica, o que resulta em uma hierarquização das informações apresentadas. A habilidade
de perceber essa condição será avaliada pela Missão 6
a partir da segmentação das informações em partes
principais e em partes secundárias.
A fim de adaptar esse descritor para o 7o ano, essa
habilidade será desenvolvida a partir da identificação
dos elementos composicionais do gênero anúncio publicitário e da associação desses elementos às informações
que permitem que a finalidade comunicativa do gênero
em estudo seja alcançada, o que só é possível de ser
percebido a partir das partes principais de um texto.
Dessa forma, ao analisar a estrutura e os elementos
do gênero em questão, o aluno estará desenvolvendo o
descritor 9 e a habilidade EF69LP02, que estabelece
a análise e a comparação das especificidades do gênero
em estudo.

Habilidade da BNCC
▶

EF69LP02: Analisar e comparar peças publicitárias
variadas (cartazes, folhetos, outdoor, anúncios e
propagandas em diferentes mídias, spots, jingle,
vídeos etc.), de forma a perceber a articulação entre
elas em campanhas, as especificidades das várias
semioses e mídias, a adequação dessas peças ao
público-alvo, aos objetivos do anunciante e/ou da
campanha e à construção composicional e estilo dos
gêneros em questão, como forma de ampliar suas
possibilidades de compreensão (e produção) de textos pertencentes a esses gêneros.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Perceber a hierarquia das informações, das ideias
e dos argumentos presentes em um texto.
• Reconhecer as partes principais de um texto.
• Reconhecer as partes secundárias de um texto.

Aquecendo

▶ Páginas 26 a 28

Nessa seção, o anúncio publicitário proposto deverá
ser explorado em todas as possibilidades, levando em
conta que se trata de um texto bem atrativo aos alunos.
Para intensificar esse trabalho inicial com o gênero,
outros textos desse formato poderão ser explorados.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
das páginas 27 e 28.

3. Título: “Laranja Verde”; Texto escrito: “Seu poder
dá energia para enfrentar a terrível gripe.”; Imagem: laranja verde; Logotipo: a palavra “Hortifruti“ e a imagem
da maçã; Slogan: “Aqui a natureza tem superpoderes“.

4. d) Para tentar convencer as pessoas a adquirir pro-

Em seguida, é importante observar o que está sendo
anunciado, analisar as imagens e a linguagem verbal
que aparece no texto, associar os elementos verbais e
os elementos não verbais, ordenar as informações do
anúncio de acordo com a importância que elas têm no
contexto, relacionar essas informações aos elementos
que compõem o anúncio e, por fim, considerar a finalidade do gênero anúncio. Seguindo todas essas orientações,
o D9 será desenvolvido de forma tranquila e satisfatória.

1. O objetivo dessa atividade é que os alunos consigam,
após o estudo das características do anúncio, reconhecer qual é a informação principal do texto, diferenciando-as das secundárias. Assim, leve-os a perceber que os
trechos A, C e D apresentam informações veiculadas de
forma secundária no anúncio, pois a informação principal está destacada em B.

MISSÌO FINAL........... Páginas 29 a 31
1. D16 – É importante nesse momento que os alunos
consigam inferir o efeito de humor da HQ. Para isso,
leve-os a identificar a expectativa criada no texto (aventuras vividas por Calvin) e a quebra de expectativa
(Calvin sozinho na sala de aula).

dutos da Hortifruti, utiliza-se a imagem de um alimento rico em vitamina C, nutriente que ajuda em casos
de gripe, por isso esse nutriente foi associado a um
“superpoder”.

2. D21 – Leve os alunos a reconhecer as duas opiniões

Links para outros sites

temática entre os textos ser super-heróis, o propósito
comunicativo é distinto.

Entre no site da Hortifruti e tenha acesso a várias
campanhas como a indicada para leitura na Missão 6.
▶ Disponível em: <https://www.hortifruti.com.br/
comunicacao/campanhas/>. Acesso em: 2 abr. 2020.

4. D7 – Nesse momento, é importante que os alunos

Valendo!

▶ Página 28

Nessa seção, algumas condições deverão ser consideradas para que o trabalho com o descritor 9 aconteça
de forma consistente. Comece verificando quais são
os elementos composicionais do gênero em estudo.

expressas entre o que as pessoas acreditam e o que o
cronista afirma.

3. D20 – Leve os alunos a reconhecer que, apesar de a

consigam identificar a ideia central em torno da qual o
texto se constrói.

5. D14 – Leve os alunos a reconhecer que nas demais
alternativas são empregadas opiniões do cronista sobre
o assunto.

6. D9 – Nessa atividade, os alunos deverão analisar,
entre as partes elencadas, aquela que corresponde a
uma parte principal do texto, levando em consideração
a hierarquização das informações.

Anotações
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UNIDADE 2

LER, APRENDER
E FAZER ACONTECER
Na Unidade 2, são desenvolvidos os descritores 8,
2, 18, 17 e 6 da Matriz de Referência de Língua Portuguesa do Saeb do 9o ano do Ensino Fundamental.
A partir da leitura dos gêneros carta de reclamação,
projeto cultural, enquete, requerimento e edital, todos do campo de atuação na vida pública, os alunos
interagirão com textos que são exemplos de formas de
o cidadão atuar ativamente na sociedade, participando
de debates de ideias, de discussões coletivas, de questionamentos e de análise de propostas, visando a uma
atuação consciente no cenário social.

Habilidade da BNCC
▶

EF67LP17: Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização das cartas de solicitação e de reclamação (datação, forma de início,
apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, acompanhada de explicações,
argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de
finalização mais ou menos cordata, dependendo do
tipo de carta e subscrição) e algumas das marcas
linguísticas relacionadas à argumentação, explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar
a escrita fundamentada de cartas como essas ou
de postagens em canais próprios de reclamações e
solicitações em situações que envolvam questões
relativas à escola, à comunidade ou a algum dos
seus membros.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

Ponto de partida
1. Na imagem, há uma garota com um megafone participando de uma manifestação ou passeata. É importante que os alunos concluam que a situação representada
ilustra uma forma de participação social.

2. Resposta pessoal. Incentive os alunos a compartilhar
com os colegas quais gêneros de interesse público e
coletivo eles já leram. Peça-lhes que citem as características dos textos lidos e anote-as no caderno. Ao final
da Unidade, retome com os alunos esses apontamentos
para que eles verifiquem o que aprenderam ao longo
deste estudo.

3. Resposta pessoal. Espera-se que os alunos cheguem
à conclusão de que a leitura desses gêneros favorece o
envolvimento em questões de interesse público e coletivo, contribui para o senso crítico e o desenvolvimento
do senso democrático.

MISSÌO 1

...................... Páginas 34 a 37

D8 – Estabelecer relações entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la.
A carta de solicitação, gênero de caráter argumentativo em que o emissor expõe uma opinião, permite que o
aluno estabeleça a relação entre a opinião apresentada
e os argumentos usados para sustentar essa opinião.
Diante dessa condição, ao estabelecer essa relação, a Missão 1 aproxima-se da habilidade EF67LP17,
da Base Nacional Comum Curricular, visto que ela propõe
a análise da organização de gêneros como a carta de
reclamação que, em sua constituição, apresenta uma
tese e, consequentemente, argumentação.
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Objetivos da Missão
• Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
apresentados sobre ela.
• Pensar nos argumentos como os elementos
escolhidos para o convencimento do leitor sobre
a opinião defendida.

Aquecendo

▶ Páginas 34 a 36

Antes da leitura da carta de reclamação da Unidade,
pergunte aos alunos se eles conhecem o universo de
Harry Potter e se gostam dessa saga. Seria uma oportunidade interessante de inserir os alunos no contexto
da Missão.
Aproveite as atividades dessa seção para explorar
todos os elementos e a estrutura constituintes desse
gênero, explorando exaustivamente todas as possibilidades de interação com o texto, ação que permitirá
que os alunos conheçam o texto proposto de forma
bem consistente.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 36.

2. O remetente pede a escritora J.K. Rowling que pare
de escrever os livros da série Harry Potter.

3. O fato de ele não conseguir parar de ler os livros e
de assistir às respectivas adaptações cinematográficas
de Harry Potter, por considerá-las atrativas demais.

Links para outros sites
Para conhecer um pouco mais o universo do personagem Harry Potter, antes de apresentar o tema aos
alunos, acesse o site Aficionados, indicado a seguir.

▶

Disponível em: <https://www.aficionados.com.br/
ordem-cronologica-universo-harry-potter/>. Acesso
em: 3 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 37

Para uma ação efetiva por parte dos alunos nessa
seção, auxilie-os a identificar a tese, ou seja, qual é a
opinião defendida sobre o assunto do texto.
A partir dessa identificação, mostre a eles que os
argumentos são as razões apresentadas para tentar
convencer o destinatário a aderir à opinião defendida.
Por fim, ajude os alunos a relacionar o problema
apontado na carta com as possíveis soluções que são
elencadas pelo emissor.

1. Nessa atividade, os alunos deverão perceber o argumento empregado para defender a ideia de que as
coisas saíram do controle. Nesse sentido, leve-os a concluir que o argumento consiste no fato de o New York
Times ter mudado a lista de best-sellers e os livros terem ocupado as melhores posições.

2. Nessa atividade, os alunos deverão identificar o
argumento empregado para defender a tese de que
J.K Rowling deve parar de escrever. Os alunos devem
concluir que a motivação do autor é o fato de os livros
da escritora serem viciantes, atrativos. Se necessário,
informe aos alunos que essa solicitação é irônica e feita
em tom de brincadeira, ou seja, embora o remetente
peça que a autora pare de escrever, na realidade, ele
não deseja isso de fato, pois demonstra um grande
apreço pela saga Harry Potter.

3. Nessa atividade, os alunos deverão identificar que
nos itens A e C há argumentos que reforçam os aspectos positivos da saga Harry Potter e ajudam o remetente a defender a ideia de que não está reclamando
de algo. Muito pelo contrário, ele está elogiando a
saga para poder pedir a autora, de forma irônica e em
tom de brincadeira, que ela pare de escrever obras
tão instigantes.

MISSÌO 2 ...................... Páginas 38 a 40
D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto.
A coerência e a coesão estão presentes nos gêneros
textuais de forma geral. E em função de cada gênero ter
suas especificidades, a coerência e a coesão também
se apresentam de maneiras distintas.
Nesse âmbito, as repetições e as substituições funcionam como recursos linguísticos que evidenciam a
coesão textual, contribuindo para a continuidade de um
texto. Assim, o reconhecimento dos elementos coesivos

utilizados pelo emissor torna-se fundamental para que
o texto como um todo possa ser compreendido.
Em textos como o projeto cultural, cujas ideias precisam
estar conectadas para a compreensão global da mensagem
pretendida, os recursos compreendidos no descritor 2
funcionam como elementos prováveis de constituição da
coesão e da coerência, portanto, a possibilidade de estabelecimento de um texto condizente com a necessidade
de interação por meio da mensagem transmitida.
As habilidades EF07LP12 e EF07LP13 evidenciam a
coerência textual a partir da coesão, seja ela por meio das
substituições lexicais, seja pelas pronominais, ações que
contribuem para a continuidade de um texto, característica que associa essa habilidade ao descritor da Missão.

Habilidades da BNCC
▶

EF07LP12: Reconhecer recursos de coesão referencial: substituições lexicais (de substantivos por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes anafóricos
– pessoais, possessivos, demonstrativos).

▶

EF07LP13: Estabelecer relações entre partes do texto,
identificando substituições lexicais (de substantivos
por sinônimos) ou pronominais (uso de pronomes
anafóricos – pessoais, possessivos, demonstrativos),
que contribuem para a continuidade do texto.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Reconhecer os termos que podem ser substituídos
sem comprometer o sentido do texto.
• Identificar palavras e/ou expressões que
substituem termos já utilizados, mantendo a
coerência e a coesão do texto.
• Compreender que elementos de coesão são
utilizados para garantir a continuidade do texto.

Aquecendo

▶ Páginas 38 a 40

Sendo o projeto cultural um gênero que apresenta o
planejamento de um evento, de uma ação ou de uma
série de apresentações, aproveite essa leitura para colocar os alunos diante de um texto que pode mostrar a
eles que o contexto cultural é interessante e necessário.
Explore cada uma das partes do projeto, levando os
alunos a compreender a estrutura desse gênero, bem
como a se envolverem com a temática abordada.

Valendo!

▶ Página 41

As atividades dessa seção serão desenvolvidas a
partir da análise das conexões entre as partes do texto.
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Dessa forma, o aluno deverá reconhecer os termos que
substituem determinadas palavras e/ou expressões no
contexto analisado sem comprometer o sentido do texto
e evidenciando novas possibilidades textuais.
Para isso, releia o texto com os alunos, levando-os
a perceber os elementos de coesão empregados pelo
autor, ou seja, buscando reconhecer os termos que podem substituir determinadas palavras no texto sem
comprometer o sentido pretendido.
Uma estratégia interessante para se chegar a essa
análise de forma profícua é buscar entender os objetivos
do autor ao utilizar determinados elementos de coesão,
ao fazer as retomadas e/ou as substituições.

1. Nessa atividade, espera-se que os alunos entendam
que o termo “seus” refere-se aos objetivos do projeto,
a partir da afirmação de que ele vem “promovendo o
acesso democrático ao livro, à leitura e à biblioteca por
meio de atividades socioculturais”.

2. Nessa atividade, os alunos precisam perceber que
o pronome possessivo “suas” refere-se à leitura ao
mencionar as diversas linguagens que essa habilidade apresenta.

de um determinado campo semântico e a escolha de
termos claros e objetivos, que sejam de fácil acesso,
tornam-se condições essenciais para que os recursos
expressivos selecionados surtam o efeito de sentido
almejado e para que a comunicação se dê em um contexto de total interação.
Assim, o descritor 18 pretende avaliar a habilidade
do aluno de reconhecer o efeito de sentido em um contexto, diante do uso de determinado termo ou de expressões específicas decorrentes das escolhas do emissor.
E é justamente essa condição que aproxima o referido
descritor da habilidade EF06LP03, da Base Nacional
Comum Curricular, que corrobora a ação do aluno de
analisar o efeito de sentido atribuído aos contextos em
razão do uso de palavras que se aproximam em função
da significação.

Habilidade da BNCC
▶

EF06LP03: Analisar diferenças de sentido entre palavras de uma série sinonímica.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS

3. Nessa atividade, espera-se que os alunos considerem
a informação anteriormente apresentada, a qual afirma
que, com as ações realizadas, o projeto vem “conseguindo não só manter as metas de ampliação do público leitor da biblioteca, mas também atingir grupos
sociais diversos”, concluindo que o pronome “todos”
refere-se não somente ao público leitor da biblioteca,
assinalando a alternativa B.

Textos de apoio
Leia o artigo indicado a seguir para obter mais informações a respeito da coesão e da coerência.
Artigo: A importância da coesão e da coerência em
nossos textos. Disponível em: <http://www.filologia.org.
br/xvi_cnlf/tomo_1/006.pdf>. Acesso em: 3 abr. 2020.

MISSÌO 3

..................... Páginas 42 a 44

D18 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão.
Em Língua Portuguesa, o uso de recursos expressivos
viabiliza uma leitura que vai além dos elementos superficiais e declarados do texto e auxilia na construção de
novos significados em um contexto de maior complexidade e interação.
Palavras e expressões, quando usadas com proficiência,
e em função da linguagem denotativa e conotativa, podem
assumir diversos sentidos, dependendo do contexto em
que estão inseridas e da finalidade comunicativa do autor.
Em uma enquete, por exemplo, texto em que há uma
interlocução direta com o leitor, o uso de vocábulos
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Objetivos da Missão
• Observar os significados das palavras e/ou
das expressões nos contextos em que elas são
empregadas.
• Identificar os efeitos de sentido que as escolhas
vocabulares imprimem nos diferentes contextos.
• Reconhecer o uso da linguagem conotativa
e o uso da linguagem denotativa.

Aquecendo

▶ Páginas 42 e 43

Como essa seção propõe a leitura de uma enquete,
inicie essa interação promovendo uma enquete em sala
de aula a respeito da questão feita no texto, levando os
alunos a pensar a respeito do assunto e instigando-os a
fazer uma reflexão em relação a essa prática.
Em seguida, promova a leitura da enquete proposta,
perguntando se eles acrescentariam outras alternativas e
por que motivo fariam ou não isso, tentando estabelecer
uma real ligação da turma com o gênero em questão.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 43.

1. c) É possível chegar a essas conclusões ao observar
o crédito do texto, que indica que ele foi extraído do site
Diálogos Assessoria.

3. b) Professor, conduza essa atividade de forma que
os alunos se sintam à vontade para ser sinceros em
relação ao gosto ou não pela leitura. Faça a enquete

em sala de aula e avalie qual foi a resposta mais votada
pelos alunos. Para isso, anote a resposta de cada aluno
na lousa e, ao final, façam juntos a contagem e verifiquem o resultado da enquete, destacando a resposta
com maior incidência.

Textos de apoio
Caso queira apropriar-se de argumentos relevantes
em relação à necessidade da leitura, leia o texto indicado para posteriormente compartilhar as informações
contidas nele com os alunos.
Artigo: Por que devemos Ler?. Disponível em: <http://
leiturascativantes.blogspot.com/p/por-que-devemos-ler.
html>. Acesso em: 4 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 44

Para realizar as atividades dessa seção, os alunos
deverão considerar o contexto em que as palavras e as
expressões são apresentadas para determinar o sentido
que elas expressam nesses contextos, por isso, é importante realizar uma nova leitura da enquete, buscando a
compreensão do todo significativo.
A partir dessa primeira percepção, veja a necessidade
de auxiliar os alunos a entender os efeitos de sentido
que a escolha de determinadas palavras e/ou de determinadas expressões provocam, mesmo quando lidamos
com sinônimos.
É importante retomar os conceitos de linguagem
denotativa e de linguagem conotativa e pedir que os
alunos observem se a linguagem empregada volta-se
mais a esta ou àquela.

1. Nessa atividade, peça aos alunos que, pelo contexto em que o trecho foi empregado, eles identifiquem
o sentido da expressão destacada, reconhecendo a
expressividade que ela atribui ao trecho.

2. Nessa atividade, os alunos deverão perceber que
a expressão mergulhados em um sonho, usada em
sentido conotativo, sugere que o livro pode nos “transportar” ao mundo que ele representa, mesmo que isso
pareça ser algo fora da realidade.
3. Nessa atividade, os alunos deverão identificar que há
metonímia no trecho destacado, em que se refere ao autor com a intenção de se referir a sua produção literária.

MISSÌO 4 ...................... Páginas 45 a 47
D17 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações.
Os sinais de pontuação estão associados à coerência textual, podendo, ainda, estar ligados à ênfase,
à reformulação ou à justificativa. Assim, existe uma
intenção no uso desse recurso, que vai além da identi-

ficação de marcas, por vezes, consideradas superficiais
em um texto.
No gênero requerimento, os destaques confirmam
a construção do sentido pretendido pelo autor a partir
de marcações que evidenciam, por exemplo, o que se
pretende solicitar e a justificativa que constitui prova
de veracidade dessa solicitação.
A Missão 4 avalia a habilidade do aluno em compreender o sentido que os sinais de pontuação (ponto final,
vírgula, ponto e vírgula, dois-pontos, aspas, reticências,
travessão, parênteses, ponto de interrogação e ponto
de exclamação) e outras notações (tamanho da letra,
caixa-alta, negrito, itálico, sublinhado) adquirem nos
contextos em que são inseridos. Dessa forma, pode ser
associado à habilidade EF08LP16, à medida que esta
propõe explicar os efeitos de sentido decorrentes de
recursos como os sinais de pontuação, por exemplo.

Habilidade da BNCC
▶

EF08LP16: Explicar os efeitos de sentido do uso, em
textos, de estratégias de modalização e argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases verbais,
advérbios etc.).

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Relembrar as regras correspondentes ao uso dos
sinais de pontuação.
• Reconhecer os sinais de pontuação como elementos
necessários à construção de sentido nos textos.
• Perceber outras notações relevantes na
composição dos textos.
• Reconhecer a importância das notações no
processo de elaboração de um texto.

Aquecendo

▶ Páginas 45 e 46

Inicie essa seção perguntando aos alunos se eles já
conhecem o gênero requerimento, texto em que um
pedido é feito por entidades, órgãos públicos ou instituições, com o intuito de promover uma ação geralmente
de cunho social.
Use o boxe Sugestão para relembrar e explorar, junto
dos alunos, todos os elementos que constituem o gênero
requerimento.
Sugerimos que aproveite esse momento de interpretação e de análise do gênero para explorar o texto em todas
as suas possibilidades. Além disso, provoque a turma
perguntando o que colocariam em um requerimento em
favor da instituição em que estudam e a quem destinaAcerta Brasil | Língua Portuguesa | 7o ano
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riam esse requerimento. Faça dessa seção uma oportunidade de discussão a respeito de questões que poderiam
melhorar o ambiente escolar.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 46.

2. O requerente solicita a construção de uma biblioteca no terreno próximo à Unidade Básica de Saúde
“Genário Xavier” e a aquisição de acervos para leitura
e pesquisa.

3. À Prefeitura Municipal de Picuí, com a finalidade de
que o prefeito tome providências.

6. A função básica de uma biblioteca é transmitir a
herança cultural às novas gerações, de modo que
elas tenham condições de se reapropriar do passado,
enfrentando os desafios do presente e de projetar-se
no futuro.

Valendo!

▶ Página 47

Um requerimento é um texto que surge a partir da
necessidade de abordagem de alguma questão no âmbito social, político, cultural, educacional, entre outros.
Dessa forma, diante da necessidade de identificação
dos componentes desse gênero, da compreensão da
temática abordada e da eminência de ações, é imprescindível que o aluno reconheça os sinais de pontuação
e outras notações como elementos contingentes na
construção de sentido.
Por isso, levar o aluno a observar o sentido empregado
pelo requerente a partir do uso intencional da pontuação
e de outras notações exige que o leitor busque compreender o sentido que se quer estabelecer a partir dos
recursos usados na composição do texto e se posicione
perante essas evidências.

1. Nessa atividade, os alunos deverão perceber que
o negrito (usado na identificação do requerimento,
na apresentação da ementa, no vocativo e na palavra “justificativa”), as letras maiúsculas (usadas nos
apontamentos iniciais, na palavra “justificativa” e na
assinatura) e o sublinhado (usado na palavra “justificativa”) foram empregados com a finalidade de dar
destaque às informações.
2. Nessa atividade, os alunos também deverão voltar
ao texto a fim de identificar o uso dos dois-pontos
após a palavra indicada, percebendo que se trata da
introdução de uma solicitação que está sendo feita no
requerimento.
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MISSÌO 5 ....................... Páginas 48 a 51
D6 – Identificar o tema de um texto.
Um texto estrutura-se a partir de determinado tema,
o que lhe confere unidade e coerência. Dessa forma,
perceber esse elemento é essencial para o processo de
leitura de qualquer gênero.
Identificar a relação entre as informações explícitas
e as informações implícitas é fundamental para a compreensão do tema de um texto, assim como apreender o
sentido global, identificar as partes principais e as partes
secundárias, fazer paráfrases, associar o conteúdo ao
título, resumir as ideias principais etc.
A Missão 5 avalia a habilidade do aluno de fazer essa
identificação, o que pode ser amplamente trabalhado
no gênero edital, devido aos diversos itens que determinam os elementos específicos que esse texto deve
conter, a partir da abordagem de vários temas, em um
único contexto.
Assim sendo, diante da necessidade dessa identificação, as habilidades EF69LP34 e EF67LP37, em que
estratégias e recursos são elencados, a fim de buscar
o reconhecimento dos efeitos de sentidos produzidos
ao longo de um texto, são essenciais e se consolidam
quando associadas ao descritor 6.

Habilidades da BNCC
▶

EF69LP34: Grifar as partes essenciais do texto, tendo
em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido
(com ou sem comentário/análise), mapa conceitual,
dependendo do que for mais adequado, como forma
de possibilitar uma maior compreensão do texto, a
sistematização de conteúdos e informações e um
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.

▶

EF67LP37: Analisar, em diferentes textos, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências
descritivas e expositivas e ordenação de eventos.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Antecipar o assunto do texto a partir do título.

3. Nessa atividade, os alunos deverão perceber que as

• Identificar o tema de um texto.

palavras alunos, professores e demais grupos sociais
foram isoladas entre parênteses para explicar a expressão “fazer” coletivo. Aproveite para explorar o emprego das aspas simples na citação, já que o verbo “fazer”
figura entre aspas duplas no texto.

• Perceber que o tema confere unidade semântica
ao texto.
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• Desenvolver habilidades de leitura e de
compreensão de textos de diferentes gêneros.

Aquecendo

▶ Páginas 48 a 50

Inicie as atividades dessa seção explicando aos alunos
o que é um edital, quais são as partes que compõem esse
gênero e para que serve um texto com essa estrutura
e elementos.
Em seguida, já iniciando uma movimentação em
prol da seção Valendo!, momento em que os alunos
identificarão o tema do referido texto, verifique todas
as informações solicitadas nas atividades junto dos
alunos, mostrando, além disso, os demais pontos que
são apresentados no texto, promovendo, dessa forma,
uma leitura global e, ao mesmo tempo, pormenorizada.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 50.

1. d) O texto está dividido em quatro itens: 1. Objetivo,
2. Condições de Elegibilidade, 3. Inscrições, 4. Processo
da Seleção.

e) Os emitentes são: o Prof. Henry de Holanda
Campos (reitor) e o Prof. Antonio Gomes de Souza
Filho (pró-reitor de pesquisa e pós-graduação).

2. Para tornar público e divulgar um programa de auxílio à publicação de livros.
3. O prefixo pró na palavra pró-reitor apresenta o sentido de “posição inferior”, por isso pró-reitor é aquele
que está na hierarquia abaixo do reitor e que o auxilia
em tarefas específicas. O prefixo pós indica a ideia de
“depois de”, assim, a palavra pós-graduação significa
curso realizado “após a graduação”.

Valendo!

▶ Página 51

Na resolução das atividades dessa seção, os alunos
deverão se posicionar perante o texto de forma consistente, já antecipando o assunto do texto a partir do
título, elemento que pode ser um aliado nesse momento.
Iniciar fazendo uma leitura global do texto para, em
seguida, analisar as partes que compõem esse texto.
Em uma ação gradativa, leve os alunos a identificar as
informações explícitas e, se possível, as informações implícitas apresentadas, tentando destacar a informação principal
contida nas diferentes partes que compõem esse edital.
A partir dessas ações, certamente, ficará mais tranquilo
para o aluno definir o tema principal do texto em questão.

1. Nessa atividade, os alunos deverão considerar que
todas as informações apresentadas nos itens do edital

têm igual importância, embora sejam agrupadas por
assuntos diferentes. Leve os alunos a concluir que os
elementos apresentados nos itens do edital constituem
as orientações necessárias a cada etapa do processo a
que o candidato irá se submeter.

2. Nessa atividade, os alunos deverão identificar o item
no qual consta o assunto apresentado: critérios que devem ser atendidos pelos autores.

3. Nessa atividade, os alunos deverão perceber que o
tema principal do edital aparece no primeiro parágrafo
do texto, parte em que o público tem conhecimento da
abertura das inscrições ao Programa de Auxílio à Publicação de Livros.

MISSÌO FINAL..........Páginas 52 e 53
1. D8 – Nessa atividade, os alunos deverão identificar a
alternativa em que se apresenta o principal argumento
usado para defender a ideia de que a leitura possui um
vínculo forte com a saúde, considerando que os argumentos apresentados nos distratores são decorrentes
desse argumento principal: a leitura, como tratamento,
possibilita o diálogo consigo mesmo, possibilita análises
e comparações, além de contribuir para a própria saúde
mental e física.

2. D2 – Nessa atividade, os alunos deverão identificar,
diante das alternativas apresentadas, aquela que poderia substituir a palavra destacada, sem prejuízo de
sentido ao contexto, considerando que essa substituição não consiste, necessariamente, na escolha de um
sinônimo do termo em estudo.

3. D18 – Nessa atividade, os alunos deverão considerar que o termo “dose” foi empregado em seu sentido
conotativo, no título de o projeto identificar a única alternativa coerente em função do contexto e do uso do
termo em questão. No caso, “dose” refere-se à quantidade de um todo, que é a leitura.
4. D17 – Nessa atividade, os alunos deverão reconhecer
o uso das aspas ao longo do texto como a identificação
do título do próprio projeto.

5. D6 – Nessa atividade, os alunos deverão identificar
em que parte do texto apresenta-se a informação do
modo como o projeto vai ser realizado, considerando
que cada uma das partes que o compõem apresenta informações específicas. Aproveite para explorar
essa condição.

Anotações
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UNIDADE 3

de ler e de interpretar textos não contínuos, atingindo,
também, o objetivo da habilidade EF69LP33.

PESQUISAR E APRENDER

Habilidade da BNCC

Na Unidade 3, são desenvolvidos os descritores
5, 1, 3, 19 e 11 da Matriz de Referência de Língua
Portuguesa do Saeb do 9o ano do Ensino Fundamental.
A partir da leitura de textos pertencentes aos gêneros
tabela, verbete de dicionário, texto didático e artigo
de divulgação científica, os alunos terão a oportunidade
de participar amplamente de práticas relacionadas ao
estudo e à pesquisa.

Ponto de partida
1. Na imagem, há alguém estudando e utilizando diversas ferramentas e materiais, como computador, livro e
bloco de anotações.

2. Resposta pessoal. Aproveite para conhecer mais os
hábitos de pesquisa e estudo dos alunos, perguntando
em quais sites realizam pesquisas ou se têm o hábito
de recorrer a livros e à biblioteca da escola.

3. Resposta pessoal. Escreva o nome dos gêneros na
lousa e peça aos alunos que os copiem no caderno.
Permita que todos compartilhem o que sabem sobre
o gênero, orientando-os a registrar essas informações
no caderno. Ao final da Unidade, leve-os a retomar esse
levantamento e a verificar o que aprenderam de novo
ao longo do estudo.

MISSÌO 1

...................... Páginas 56 a 58

D5 – Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).
A tabela é um gênero didático-expositivo que possibilita o processamento e a organização do conhecimento
a partir de pesquisas realizadas em diversas fontes.
Além de organizar informações, a tabela é usada na
aplicação, na formatação e na classificação de dados,
permitindo que eles sejam filtrados, o que facilita a
leitura e, consequentemente, a interpretação. Mesmo
sendo facilitada, essa leitura não costuma ser linear.
Em uma tabela que apresenta dois ou mais dados de
um mesmo item, por exemplo, a leitura das linhas e das
colunas deve ser feita, simultaneamente, na vertical e
na horizontal. Somente assim é possível relacionar e
interpretar as informações.
Para desenvolver as habilidades relacionadas à Missão 1,
os alunos não irão apenas interpretar as informações
apresentadas na tabela. Eles deverão, ainda, relacionar
essas informações entre si, indo além da possibilidade
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▶

EF69LP33: Articular o verbal com os esquemas, infográficos, imagens variadas etc. na (re)construção
dos sentidos dos textos de divulgação científica e
retextualizar do discursivo para o esquemático –
infográfico, esquema, tabela, gráfico, ilustração etc. –
e, ao contrário, transformar o conteúdo das tabelas,
esquemas, infográficos, ilustrações etc. em texto discursivo, como forma de ampliar as possibilidades de
compreensão desses textos e analisar as características das multissemioses e dos gêneros em questão.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Atentar-se aos procedimentos necessários para
a leitura de tabelas.
• Relacionar as informações apresentadas nas
linhas e nas colunas.
• Reconhecer o sentido do texto por meio dessa
relação.

Aquecendo

▶ Páginas 56 e 57

Os elementos que constituem o gênero tabela serão
explorados nas atividades da seção Aquecendo, bem
como as informações resultadas a partir da relação
entre as linhas e as colunas.
Informe aos alunos que o FVA (Formulário de Visitação Anual) foi criado pelo Ibram (Instituto Brasileiro de
Museus) em cumprimento do decreto que determina a
obrigação dos museus em enviar dados e informações
relativas às visitações anuais.
Se possível, mostrar o site museus.gov.br aos alunos
para que outras tabelas possam ser exploradas.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 57.

5. A leitura simultânea, na vertical e na horizontal, permite que as informações apresentadas nas linhas e nas
colunas sejam relacionadas e, consequentemente, os
sentidos do texto sejam construídos.

Valendo!

▶ Página 58

Os alunos deverão atentar-se aos procedimentos
necessários para a leitura de uma tabela, relacionando
as informações apresentadas nas linhas e nas colunas a fim de reconhecer o sentido do texto por meio
dessa relação.

Aproveite para verificar as habilidades matemáticas dos alunos quanto à transformação de dados em
porcentagens. Esse cálculo pode ser obtido a partir do
uso da regra de três simples.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão

1. Para a resolução dessa e da atividade seguinte, peça
aos alunos que retomem as marcações (+ e −) que fizeram na tabela, a fim de facilitar a localização de informações. Leve-os a perceber que a região Sudeste
apresenta um maior número de museus cadastrados,
enquanto a Norte apresenta um menor número.

• Compreender o tema do texto a partir de uma
leitura global.

3. Nessa atividade, os alunos deverão analisar atentamente a tabela e perceber que, na 2a coluna, são
apresentados apenas os números de museus por região que preencheram o FVA. Logo, é possível concluir que nem todos os museus cadastrados fizeram o
preenchimento do FVA. Além disso, é importante que
eles entendam que, para o preenchimento, os museus
devem ser cadastrados.

• Analisar as alternativas e atentar-se aos
distratores.

MISSÌO 2 ...................... Páginas 59 a 62
D1 – Localizar informações explícitas em um texto.
O primeiro elemento que deve ser percebido na leitura
de um texto é a localização do que está notadamente
declarado. Reconhecer essas informações é o início da
identificação de outras propriedades, como a ligação
entre as ideias, o estabelecimento de pressuposições, a
ativação dos conhecimentos prévios, entre outras possibilidades, que tornam um leitor autônomo proficiente.
O desenvolvimento da Missão 2 envolve a identificação de informações expressas pontualmente no texto, o
que pode ser feito a partir da análise de aspectos destacados no próprio texto, conforme prescreve a habilidade
EF69LP34 da BNCC, no enunciado da questão ou por
meio das alternativas propostas.
Essas habilidades são fundamentais para a compreensão global da leitura, o que será propiciado a partir da
leitura de um verbete de dicionário, gênero caracterizado
por apresentar um conjunto de acepções, além de definições, de exemplos de outras informações específicas
relacionadas a um dado vocábulo.

Habilidade da BNCC
▶

EF69LP34: Grifar as partes essenciais do texto, tendo
em vista os objetivos de leitura, produzir marginálias (ou tomar notas em outro suporte), sínteses organizadas em itens, quadro sinóptico, quadro comparativo, esquema, resumo ou resenha do texto lido
(com ou sem comentário/análise), mapa conceitual,
dependendo do que for mais adequado, como forma
de possibilitar uma maior compreensão do texto, a
sistematização de conteúdos e informações e um
posicionamento frente aos textos, se esse for o caso.

• Atentar-se ao glossário.
• Pesquisar o significado de palavras desconhecidas.
• Localizar as informações de acordo com o que
foi solicitado no enunciado.

Aquecendo

▶ Páginas 59 a 61

Antes de fazer a leitura do verbete com a turma, realize a atividade 1 para que o sentido das abreviaturas não
seja um obstáculo para a compreensão do texto. Divida
as acepções do verbete entre os alunos para uma leitura
dinâmica. Explore as informações apresentadas no boxe
Sugestão, elas apresentam características essenciais
do gênero em estudo para a realização das atividades
de interpretação.
Estimule os alunos a grifar e/ou a sublinhar, nos enunciados, os comandos a que devem obedecer, bem como
as respostas encontradas no texto.

Links para outros sites
Para a realização da atividade 1 da seção Aquecendo,
o significado das abreviaturas pode ser pesquisado no
site indicado a seguir.
▶ Disponível em: <https://duvidas.dicio.com.br/
abreviaturas-lista-de-abreviacoes/>. Acesso em:
3 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 62

Na atividade 2, os alunos deverão identificar uma
palavra que não seja sinônimo de “arte”. Geralmente, os
alunos têm dificuldades para entender que, ao pesquisar
o significado de determinado vocábulo, os verbetes de
dicionário apresentam sinônimos desses termos. Assim,
mostre a eles como identificar a equivalência de sentido
entre os termos apresentados no verbete, deixando a
consulta do significado dos vocábulos desconhecidos
apenas em último caso.

1. Nessa atividade, os alunos deverão retomar as
acepções do verbete para identificar em qual delas
a palavra arte apresenta o sentido de obra de arte,
informação que se encontra explícita na acepção 18.
Se necessário, releia com eles cada uma das acepções,
levando-os a compreendê-las.
Acerta Brasil | Língua Portuguesa | 7o ano
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2. Nessa atividade, os alunos deverão perceber que
"imperfeição" consta no item de antônimos dentro do
verbete. Daí a importância de perceber que o verbete
não apresenta apenas os significados e os sinônimos
das palavras.

3. Nessa atividade, os alunos deverão retomar a acepção 26 para identificar, a partir do exemplo dado,
o sentido da palavra arte no contexto em que ela
está inserida.

4. Nessa atividade, os alunos deverão retomar a acepção 15 para identificar, a partir do exemplo dado, o sentido da palavra arte como manifestações artísticas.

5. Nessa atividade, os alunos deverão retomar a acepção 7 para identificar, a partir do exemplo dado, o sentido da palavra arte como sinônimo de jeito.

MISSÌO 3

...................... Páginas 63 a 65

D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão.
Inferir o sentido de uma palavra e/ou de uma expressão, habilidade avaliada pelo descritor 3, significa concluir o sentido que elas apresentam a partir da análise do
contexto em que estão inseridas. Considerando o caráter
polissêmico de determinadas palavras, é fundamental
identificar, entre as diferentes possibilidades, o sentido
que foi empregado.
Ao decidir entre as possibilidades de significado de
uma palavra, o aluno terá condições de reconhecer os
sentidos que um contexto pode produzir, ampliando seu
vocabulário por meio da identificação de sinônimos,
além da percepção do emprego literal ou figurado de
um mesmo vocábulo.
Essa habilidade será avaliada a partir de um texto
didático, pertencente a gêneros relacionados à divulgação do conhecimento, o que estabelece uma ligação entre a prática que compete ao descritor 3 com
o objetivo da habilidade EF69LP42 da BNCC, a partir
do momento em que se identifica, nesse tipo de texto,
o uso de vocabulário técnico/especializado, próprio do
campo das práticas de estudo e pesquisa.

Habilidade da BNCC
▶

38

EF69LP42: Analisar a construção composicional
dos textos pertencentes a gêneros relacionados
à divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução, divisão do texto em subtítulos, imagens
ilustrativas de conceitos, relações, ou resultados
complexos (fotos, ilustrações, esquemas, gráficos,
infográficos, diagramas, figuras, tabelas, mapas)
etc., exposição, contendo definições, descrições,
comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos e relações por meio de notas
de rodapé, boxes ou links; ou título, contextuali-
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zação do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema, intercalação de trechos
verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc.
e reconhecer traços da linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo uso consciente das estratégias de impessoalização da linguagem (ou de
pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos
assim o demandarem, como em alguns podcasts e
vídeos de divulgação científica), 3a pessoa, presente atemporal, recurso à citação, uso de vocabulário
técnico/especializado etc., como forma de ampliar
suas capacidades de compreensão e produção de
textos nesses gêneros.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Ativar os conhecimentos prévios sobre o assunto
em questão.
• Considerar o caráter polissêmico das palavras.
• Perceber o emprego literal ou figurado das palavras.
• Analisar o contexto em que as palavras estão
inseridas.
• Identificar o sentido das palavras nesses
contextos específicos.

Aquecendo

▶ Páginas 63 e 64

Explore os termos presentes no Glossário do texto
antes da leitura com a turma. Na atividade 1, os alunos
deverão chegar a uma conclusão a partir das informações
apresentadas no primeiro parágrafo. Explique a eles
que essa prática consiste em uma inferência, habilidade
que será avaliada na seção Valendo!, com a diferença
de que, em vez de uma informação, os alunos deverão
inferir o sentido de determinadas palavras.

Links para outros sites
Caso considerar interessante, explore com os alunos
o site da FUMDHAM, fundação criada com o objetivo de
garantir a preservação do patrimônio cultural e natural
do Parque Nacional Serra da Capivara.
▶ Disponível em: <http://fumdham.org.br/>. Acesso
em: 3 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 65

Em todas as atividades dessa seção são apresentados
sinônimos dos termos em estudo como possibilidades de
resposta. Assim, os alunos deverão considerar o contexto
em que esses termos estão inseridos para identificar o
sentido que eles apresentam.

A fim de ir além da identificação da alternativa correta das atividades, explore o significado dos termos
apresentados nos distratores, associando cada um
desses significados ao contexto em que são utilizados.
Isso possibilitará que os alunos definam por que as
demais alternativas não atendem ao que foi solicitado
no enunciado.

1. Nessa atividade, os alunos precisarão considerar o
contexto em que o termo em estudo está inserido para
identificar o sentido que ele apresenta. Embora pegadas, construções e sítios também possam ser vestígios arqueológicos, o texto explicita que os primeiros
habitantes do Brasil deixaram também cavernas com
pinturas, fósseis de bichos e objetos e, das alternativas,
apenas a D apresenta uma palavra que englobe todos
esses vestígios.

2. Nessa atividade, os alunos deverão inferir o significado do termo sítio, atribuindo a ele o sentido de
localidade. Embora sinônimos, os termos apresentados
nas alternativas B a D não correspondem ao contexto
em que sítios está empregado.

3. Nessa atividade, os alunos devem considerar as
informações apresentadas no trecho e ativar seus conhecimentos prévios sobre acidentes geográficos para
inferir o sentido da palavra estreito. As informações
apresentadas levam os alunos à ideia de que o homem
teria vindo da Ásia para a América por meio de um
caminho chamado estreito. A partir disso, leve-os a
imaginar o ponto de ligação entre a América e a Ásia,
utilizando os conhecimentos de geografia adquiridos.
A alternativa A também se refere ao termo estreito,
mas não é o caso do estreito de Bering. As alternativas C e D correspondem, respectivamente, a istmo e a
golfo. Se for possível, leve um mapa-múndi aos alunos
para que eles possam identificar o estreito de Bering
e outros estreitos, como estreito de Gibraltar, estreito
de Hormuz etc. Se achar interessante, mostre a eles no
mapa exemplos de golfo (golfo Pérsico, por exemplo) e
istmo (istmo de Corinto, por exemplo).

MISSÃO 4 ...................... Páginas 66 a 69
D19 – Reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e/ou morfossintáticos.
Quando um texto é produzido, o autor busca recursos que possam ajudá-lo a atingir uma finalidade
comunicativa. Assim, as escolhas realizadas ao longo
da produção auxiliam na atribuição do sentido que será
identificado pelo leitor.
A Missão 4 proporciona a possibilidade de interação
com as mudanças de sentido decorrentes das variações
nos padrões gramaticais da língua, em decorrência de
questões ortográficas, de concordância, estrutural etc., o

que será propiciado a partir de um artigo de divulgação
científica, gênero que tem a finalidade de popularizar
as descobertas da Ciência.
Nesse âmbito, o objetivo das habilidades EF08LP16
e EF69LP42 será igualmente avaliado a partir da explicação dos efeitos de sentido do uso de determinados
verbos, bem como do reconhecimento de traços da
linguagem dos textos de divulgação científica.

Habilidades da BNCC
▶

EF08LP16: Explicar os efeitos de sentido do uso, em
textos, de estratégias de modalização e argumentatividade (sinais de pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases verbais,
advérbios etc.).

▶

EF69LP42: Analisar a construção composicional dos
textos pertencentes a gêneros relacionados à divulgação de conhecimentos: título, (olho), introdução,
divisão do texto em subtítulos, imagens ilustrativas
de conceitos, relações, ou resultados complexos
(fotos, ilustrações, esquemas, gráficos, infográficos,
diagramas, figuras, tabelas, mapas) etc., exposição,
contendo definições, descrições, comparações, enumerações, exemplificações e remissões a conceitos
e relações por meio de notas de rodapé, boxes ou
links; ou título, contextualização do campo, ordenação temporal ou temática por tema ou subtema,
intercalação de trechos verbais com fotos, ilustrações, áudios, vídeos etc. e reconhecer traços da linguagem dos textos de divulgação científica, fazendo
uso consciente das estratégias de impessoalização
da linguagem (ou de pessoalização, se o tipo de publicação e objetivos assim o demandarem, como em
alguns podcasts e vídeos de divulgação científica),
3a pessoa, presente atemporal, recurso à citação,
uso de vocabulário técnico/especializado etc., como
forma de ampliar suas capacidades de compreensão
e produção de textos nesses gêneros.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Reconhecer recursos ortográficos e
morfossintáticos em um texto.
• Identificar o enunciador do texto e a intenção dele.

Aquecendo

▶ Páginas 66 a 69

Verifique com os alunos como eles procederão para
pesquisar a informação solicitada na atividade 4: descobrir qual era o nome dado ao “senhor poderoso” que
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financiava os custos dos artistas. Se possível, leve-os
à sala de multimeios para que essa pesquisa seja realizada pela internet.

Links para outros sites
A fim de se inteirar mais sobre o assunto da atividade 4
dessa seção Aquecendo, acesse o link disponível a seguir.
▶ Disponível em: <https://www.meusdicionarios.com.br/
mecenas>. Acesso em: 15 mar. 2020.

Textos de apoio
Como sugestão, acesse a página sugerida e leia o
conceito do vocábulo “mecenas” antes da realização
da atividade 4 dessa seção Aquecendo.
▶ Disponível em: <https://www.meusdicionarios.com.
br/mecenas>. Acesso em: 4 abr. 2020.

Valendo!

▶ Página 69

Para o desenvolvimento das atividades propostas
nessa seção, seria pertinente retomar os conceitos que
regem as seguintes classes gramaticais: a interjeição, o
verbo e o advérbio.
Essa retomada pode conter informações básicas.
Assim, comente com os alunos que, por meio da interjeição, é possível expressar sentimentos diversos, como
alegria, tristeza, espanto, impaciência, apelo etc. Quanto
ao verbo, explique os sentidos expressos por meio dos
diferentes modos (indicativo, subjuntivo e imperativo)
e tempos verbais (presente, pretérito e futuro). Por fim,
relembre as circunstâncias de tempo, de modo, de lugar,
de intensidade, de dúvida, de afirmação e de negação
expressas pelo advérbio.

1. Nessa atividade, os alunos deverão identificar que
a expressão interjectiva "Ora bolas!" foi usada em um
contexto de impaciência por parte do autor, sugerindo
que as respostas aos questionamentos devem ser do
conhecimento de todos.

2. Nessa atividade, espera-se que os alunos consigam
perceber que a expressão em meados do século 19
é uma locução adverbial temporal, empregada para
indicar a circunstância de tempo da ação, ou seja, o
momento em que Mona Lisa ficou conhecida.

3. Leve os alunos a concluir que o emprego do adjetivo
"grande" reforça a valorização positiva da obra de Leonardo da Vinci. É importante que os alunos percebam
que, nesse contexto, grande não está associado ao tamanho de algo, mas sim à qualidade positiva de algo.

MISSÌO 5 ......................

Páginas 70 a 73

D11 – Estabelecer relação causa/consequência entre
partes e elementos do texto.
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A ideia de causa e consequência está ligada à condição de que, em geral, os fatos se sucedem em uma
ordem de acontecimentos ou de motivação e de efeito.
Assim, estabelecer a relação entre causa e consequência
constitui um recurso significativo para a apreensão dos
sentidos do texto.
Perceber essa relação é o item avaliado pelo
descritor 11, objetivo que compete, também, à habilidade
EF69LP37 da BNCC, a partir da análise dos efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos de causalidade, condição
que será viabilizada a partir da leitura da continuação do
artigo de divulgação científica sobre Leonardo da Vinci.

Habilidade da BNCC
▶

EF67LP37: Analisar, em diferentes textos, os efeitos de
sentido decorrentes do uso de recursos linguístico-discursivos de prescrição, causalidade, sequências
descritivas e expositivas e ordenação de eventos.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Diferenciar causa e consequência.
• Compreender as relações de causa e consequência.
• Entender os elementos que compõem as relações
de causa e consequência.
• Estabelecer parâmetros para a identificação
dessas relações.

Aquecendo

▶ Páginas 70 a 72

Explore o Glossário do texto solicitando que os alunos
encontrem as palavras durante uma leitura silenciosa
para posterior análise durante a leitura com a turma.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 72.

4. Possibilidade de resposta: O desenho O Homem
Vitruviano, de Leonardo da Vinci, representa o ideal
clássico de beleza, de equilíbrio e de harmonia das formas. Além disso, simboliza a perfeição das proporções.
Trata-se de uma das obras mais conhecidas e reproduzidas no mundo. Se achar interessante, proponha a
realização dessa atividade em duplas e peça que, ao
final, os alunos socializem com os colegas as informações encontradas, a fim de que eles possam ampliar
seu repertório cultural.

Valendo!

▶ Página 73

Nas atividades 1 e 2 dessa seção, os alunos deverão voltar ao texto para identificar as informações que

complementam os fatos mencionados, buscando as
consequências deles resultadas.
Na atividade 3, mostre as circunstâncias de lugar
e de tempo expressas, respectivamente, nos trechos
destacados nos distratores, apenas na alternativa D é
possível perceber que um fato resulta do outro, sendo
a causa sempre anterior à consequência.

1. Espera-se que, nessa atividade, os alunos releiam
o 1o parágrafo do texto e busquem identificar a ação
(fazer desenhos e anotações) como uma consequência
de seu interesse pelo mundo ao redor.

2. Nessa atividade, os alunos deverão reler o 4o parágrafo do texto e observar a relação de causa (desenhos

identificação, peça-lhes que releiam o texto, observem
as imagens e leiam as legendas.

2. D1 – Nessa atividade, os alunos deverão verificar as
informações apresentadas nas alternativas, voltando
ao texto e localizando em que trecho se encontra a
informação de que os primeiros museus podiam ser
visitados apenas pelos “homens do saber”, ou seja,
os cientistas.

3. D3 – Nessa atividade, os alunos deverão considerar
o sentido da palavra "descabelar" no contexto em que
ela está empregada, que não remete ao sentido literal
de "arrancar os cabelos" mas sim ao sentido figurativo
de ficar nervoso, ficar irritado diante de tanta bagunça.

de Da Vinci serem considerados verdadeiros estudos) e
consequência (a resistência desses desenhos ao tempo,
formando uma coleção de assuntos variados e diferentes ângulos).

4. D3 – Nessa atividade, os alunos deverão considerar

3. Nessa atividade, mais uma vez, espera-se que os

a relação estabelecida com o termo "crescidos" remete
à ideia de que os primeiros museus eram considerados
réplicas maiores dos antigos gabinetes de curiosidades
citados no texto. Dessa forma, não há ironia, nem deboche, tampouco a ideia de uma qualidade apresentada.

o

alunos releiam o 6 parágrafo e observem a relação
de causa (a qualidade extraordinária dos desenhos de
Da Vinci) e consequência (a valorização e a elevação do
desenho ao status de arte).

4. Nessa atividade, os alunos deverão identificar no penúltimo parágrafo a informação de que as exposições
foram em decorrência do quinto centenário de morte
do artista.

MISSÌO FINAL.......... Páginas 74 a 77

o sentido da palavra "tesouro" no contexto em que ela
está empregada.

5. D19 – Nessa atividade, os alunos deverão perceber que

6. D19 – Leve os alunos a perceber que o adjetivo
"maiores", em destaque no trecho, não se refere a
tamanho, mas sim à valorização positiva da atividade
realizada por Hans Sloane como colecionador.
7. D1 – Nessa atividade, os alunos deverão estabelecer
a relação causa/consequência entre as partes do texto.
A causa das viagens de Hans Sloane era o fato de ele

1. D5 – Nessa questão, os alunos deverão analisar as
alternativas e assinalar aquela que apresenta a ver-

cuidar de governantes de colônias inglesas no Caribe.

dadeira finalidade do material gráfico (foto) disponibilizado junto ao texto verbal. Para auxiliá-los nessa

de Hans Sloane ter se tornado um grande colecionador
foi consequência das inúmeras viagens que ele fazia.

8. D11 – Leve os alunos a identificar no texto que o fato

Anotações
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UNIDADE 4

LER E SE EMOCIONAR...
Na Unidade 4, são desenvolvidos os descritores
4, 13, 12, 10 e 15 da Matriz de Referência de Língua
Portuguesa do Saeb do 9o ano do Ensino Fundamental.
A partir da leitura de textos do campo artístico-literário,
como o poema visual, o mito, o conto de suspense e a
crônica humorística, os alunos serão levados ao mundo
literário, no qual terão a oportunidade de entrar em
contato com experiências significativas de leitura.

palavras não são empregadas com objetividade e com
precisão. Assim, para inferir uma informação implícita, o leitor deverá buscar os elementos que constam
nas entrelinhas do texto, construindo uma base que
terá como alicerce a análise das informações explícitas
para alcançar interpretações que vão além daquelas já
evidenciadas, seja a partir da interpretação dos efeitos
produzidos pelo uso de imagens e sua relação com o
texto verbal, seja a partir da inferência de valores sociais, corroborando o que preconizam as habilidades
EF69LP48 e EF69LP44 da BNCC.

Habilidades da BNCC
▶

EF69LP48: Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc), semânticos (figuras
de linguagem, por exemplo), gráfico-espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua
relação com o texto verbal.

▶

EF69LP44: Inferir a presença de valores sociais, cul-

Ponto de partida
1. Leve os alunos a perceber que a imagem da abertura se refere ao fato de os textos literários permitirem
que os leitores transitem pelo universo da fantasia e da
magia, emocionando-se com as histórias.

2. Resposta pessoal. Incentive os alunos a compartilhar
com os colegas suas preferências sobre os textos literários, justificando-as. Peça-lhes que comentem sobre um
dos livros literários que mais gostaram de ler, resumindo-o para a turma. Aproveite a oportunidade e reforce
a importância de os alunos respeitarem os turnos de
fala, ouvindo os colegas com atenção.

3. Resposta pessoal. Peça que os alunos se reúnam em
grupos para discutir sobre essa questão. Na sequência,
proponha uma discussão oral entre toda a turma, incentivando-os a se expressarem sobre o assunto. É importante que os alunos concluam que os textos literários,
além de emocionar, podem nos levar à reflexão, ampliar
nossa visão de mundo e, ainda, permitir o desenvolvimento do senso estético.

MISSÌO 1

..................... Páginas 80 a 82

turais e humanos e de diferentes visões de mundo,
em textos literários, reconhecendo nesses textos
formas de estabelecer múltiplos olhares sobre
as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de
sua produção.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Reconhecer as ideias principais de um texto
por meio de uma leitura global.
• Partir de informações explícitas para levantar
hipóteses sobre dados pressupostos em textos.
• Compreender informações subentendidas
durante a leitura de um texto a partir do
conhecimento prévio.

D4 – Inferir uma informação implícita em um texto.
Para inferir uma informação implícita, é necessário,
primeiramente, que haja uma compreensão global do
texto, inclusive no que diz respeito à ativação dos conhecimentos prévios do leitor. Trata-se de uma interpretação
das informações explícitas para se chegar ao que está
pressuposto e/ou subentendido no texto.
No texto narrativo, por exemplo, as informações apresentadas, muitas vezes, demonstram os sentimentos dos
personagens por meio de suas ações. Por isso, perceber
o tom das ações dos personagens é importante para
entender os sentidos que elas apresentam.
No gênero poema, o trabalho com a Missão 1 envolve
um contexto de subjetividade, pois, de forma geral, as
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Aquecendo

▶ Páginas 80 e 81

Oriente os alunos a ler o poema atentamente, observando as palavras e o modo como elas foram dispostas.
Peça para que eles levantem hipóteses para explicar a
razão de o autor tê-las disposto dessa maneira.
O poema visual surgiu com o concretismo, movimento que tinha como característica a concentração
nos elementos materiais e visuais. Assim, o verso foi
eliminado e as palavras passaram a ser desarticuladas
e dispostas de modo a aproveitar os espaços da página,
o que permite diferentes leituras.
A observação do título e das palavras do poema visual "Urgente" nos remete ao gênero notícia: o autor,

que finge ser um repórter, diz o que aconteceu, quando
aconteceu, onde aconteceu e, por fim, por que aconteceu.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
da página 81.

2. É importante levar os alunos a perceber que as
notícias relatam os fatos respondendo aos questionamentos “o quê?”, “onde?”, “quando?”, “como?”, “por
quê?”, informações que são detalhadas no poema sobre o fato relatado.

Valendo!

▶ Página 82

Nessa seção, as informações a serem inferidas encontram-se pressupostas, ou seja, elas podem ser identificadas a partir de pistas deixadas pelo eu lírico.
Os alunos deverão partir da observação da significação global do poema visual, considerando o conteúdo
e a forma. A partir da identificação das informações
explícitas, aquelas que são facilmente percebidas
no texto, eles terão a possibilidade de reconhecer
as pistas deixadas pelo eu lírico para identificar as
informações implícitas.

1. Nessa atividade, os alunos deverão identificar, a
partir da visualização da imagem que se forma, em
função da disposição das palavras, a figura do Cristo
Redentor. Leve os alunos a perceber que o contexto
do que é relatado no poema pode ser uma pista para
essa identificação.

2. Nessa atividade, leve os alunos a relacionar a imagem formada pela organização das palavras ao acontecimento relatado no texto, a fim de que construam os
sentidos do poema.

3. Nessa atividade, espera-se que os alunos sejam capazes de perceber a afeição dos meteorologistas, dos
poetas e dos passarinhos em relação à gota de orvalho,
em função de todos terem ficado tristes com o ocorrido
(“choraram inconsoláveis”).

4. Nessa atividade, os alunos deverão identificar que

As variações linguísticas manifestam-se por meio de
formas, de marcas e de estruturas que revelam características (regionais ou sociais) do locutor e, por vezes, do
receptor a quem o texto se destina. Essas variações são,
portanto, resultado do empenho dos interlocutores para
se ajustarem às condições de produção, de circulação e
de efetivação do discurso.
No gênero conto popular, as marcas de oralidade
estão fortemente presentes, sinalizando a origem e a
finalidade desse gênero por meio das falas dos personagens e do narrador, em consonância com o universo
do interlocutor, o que possibilita, ao mesmo tempo, o
desenvolvimento do descritor 13 e das habilidades
EF69LP55 e EF69LP56.

Habilidades da BNCC
▶

EF69LP55: Reconhecer as variedades da língua falada, o conceito de norma-padrão e o de preconceito
linguístico.

▶

EF69LP56: Fazer uso consciente e reflexivo de regras
e normas da norma-padrão em situações de fala e
escrita nas quais ela deve ser usada.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Compreender quem fala (locutor) no texto e a
quem ele se dirige (interlocutor).
• Reconhecer as variações (gramaticais e
vocabulares) que revelam características dos
locutores e dos interlocutores.
• Identificar os diversos grupos sociais e os
contextos de produção.
• Perceber o uso de gírias, de expressões
populares, de termos técnicos e científicos, de
regionalismos etc., como formas de comunicação
que dependem da situação comunicativa.

a vítima, "cujos restos não foram encontrados", seria a
gota de orvalho.

MISSÌO 2 .....................

Páginas 83 e 84

D13 – Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto.
A fim de entender o perfil do enunciador de um
texto, bem como o público a que ele se destina, é
imprescindível que o leitor tenha conhecimento das
variações linguísticas de modo geral. Nesse contexto,
não basta ter conhecimento apenas da norma-padrão, é preciso compreender, também, o informal, o
universo rural, o urbano, o religioso, o corporativo,
entre outros.

Aquecendo

▶ Páginas 83 e 84

As atividades dessa seção Aquecendo exploram
alguns dos elementos constitutivos do gênero mito,
narrativa de origem popular que tenta explicar fenômenos naturais. Por essa razão, é importante retomar
os elementos da narrativa como narrador, personagens,
tempo, espaço e enredo.

Valendo!

▶ Página 84

Ajude os alunos a se prepararem para essa seção
Valendo!, levando-os a reconhecer as variações (gramaticais e lexicais) que revelam características dos locutores
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e dos interlocutores, a identificar quem fala no texto e
a quem ele se dirige e a observar a norma empregada
e o contexto de produção textual.

1. Nessa atividade, leve os alunos a reconhecer que o
mito lido é uma narrativa simbólica para explicar a origem dos males do mundo.

MISSÌO 3

...................... Páginas 85 a 87

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão

D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros.

• Identificar os elementos estruturais e
composicionais de diferentes gêneros textuais.

A Missão 3 tem como finalidade avaliar a compreensão da função social do texto, isto é, com que
objetivo o texto foi escrito, sabendo que o propósito
de um autor pode envolver várias situações comunicativas, em que ele pode informar, divertir, instruir,
persuadir, expor opinião, contar uma história, entre
outras possibilidades.
Para a interpretação de textos de diferentes gêneros,
como notícias, fábulas, avisos, anúncios, cartas, convites,
instruções, propagandas, entre outros, é preciso considerar a finalidade do gênero em questão, reconhecendo
as implicações desse propósito interativo específico no
contexto geral.
Diante da relevância dessa identificação, as habilidades EF89LP33 e EF67LP28, que apontam para a
leitura e para a compreensão baseadas nos objetivos
dos gêneros, como o conto de suspense, são essenciais
e se consolidam quando associadas ao descritor 12.

• Reconhecer, na leitura de textos diversos,
a função social dos gêneros, como informar,
convencer, advertir, instruir, explicar, comentar,
divertir, solicitar, recomendar etc.

Habilidades da BNCC
▶

EF89LP33: Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias
de leitura adequados a diferentes objetivos e
levando em conta características dos gêneros e
suportes – romances, contos contemporâneos,
minicontos, fábulas contemporâneas, romances
juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa
(como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto
lido e estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.

▶

EF67LP28: Ler, de forma autônoma, e compreender
– selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando
em conta características dos gêneros e suportes –,
romances infantojuvenis, contos populares, contos
de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas,
narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como
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sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais,
dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros,
temas, autores.
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• Identificar a finalidade com que o texto
foi produzido.

Aquecendo

▶ Páginas 85 a 87

A partir da identificação da finalidade de uma peça
teatral, pergunte aos alunos qual é a finalidade de diversos gêneros, como da notícia, da reportagem, do
poema, do artigo de opinião, do anúncio publicitário etc.
para que a definição de finalidade fique clara e possa
ser assimilada quando necessário.
Explore o Glossário, bem como outros vocábulos que
possam dificultar a compreensão do texto. Para isso,
solicite aos alunos que sublinhem ou grifem as palavras
desconhecidas no conto e troquem ideias entre si a
respeito do sentido que elas apresentam no contexto
em que estão inseridas. Durante a leitura com a turma,
confira o sentido das palavras do Glossário e das palavras identificadas pelos alunos.
Auxilie os alunos nas atividades de identificação dos
elementos que constituem o gênero conto, relembrando
as características e a estrutura da narrativa.

Valendo!

▶ Página 87

A partir da observação de elementos próprios do
gênero, a finalidade do conto de suspense lido pode ser
identificada com base em diferentes aspectos, como a
tipologia textual, o aumento da tensão que se instaurou no conto com o conflito e a associação entre as
características do conto de suspense com a história de
modo geral.
Assim, o descritor será amplamente avaliado, considerando que a análise desses diferentes aspectos gera
finalidades diferentes.

1. Nessa atividade, espera-se que os alunos consigam
perceber qual é a principal função do conto de suspense,
que é apresentar uma narração, no caso, a partir de

fatos e de elementos que criam uma atmosfera de suspense, de mistério.

2. Nessa atividade, espera-se que os alunos reforcem
a convicção em relação ao conto de suspense, considerando a finalidade principal desse gênero, que é provocar o suspense e até mistério e certo pânico diante do
contexto estabelecido, que corrobora a ideia do mistério, do inexplicável.

3. Nessa atividade, espera-se que os alunos olhem
para o texto como um todo e percebam nele a finalidade do conto de suspense, um gênero narrativo, que
é provocar determinadas reações diante do desenrolar
da trama.

MISSÃO 4 .....................

Páginas 88 a 90

D10 – Identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.
Uma narrativa estrutura-se em torno do enredo, que
começa pela apresentação da situação inicial, quebrada
pelo conflito, que leva ao clímax, terminando com o desfecho, que coloca um ponto final nas situações vividas
pelos personagens.
A Missão 4 avalia a habilidade de identificar não apenas a estrutura da narrativa, mas também os elementos
que a constroem, como o narrador, os personagens,
o tempo e o espaço. A identificação da dinâmica que
desencadeia os fatos narrados no texto é também o
objetivo da habilidade EF69LP47 da Base Nacional
Comum Curricular, que prevê essa análise em textos
narrativos ficcionais, como a crônica de humor.

Habilidade da BNCC
▶

EF69LP47: Analisar, em textos narrativos ficcionais,
as diferentes formas de composição próprias de
cada gênero, os recursos coesivos que constroem
a passagem do tempo e articulam suas partes, a
escolha lexical típica de cada gênero para a caracterização dos cenários e dos personagens e os efeitos de sentido decorrentes dos tempos verbais, dos
tipos de discurso, dos verbos de enunciação e das
variedades linguísticas (no discurso direto, se houver) empregados, identificando o enredo e o foco
narrativo e percebendo como se estrutura a narrativa nos diferentes gêneros e os efeitos de sentido
decorrentes do foco narrativo típico de cada gênero,
da caracterização dos espaços físico e psicológico
e dos tempos cronológico e psicológico, das diferentes vozes no texto (do narrador, de personagens
em discurso direto e indireto), do uso de pontuação
expressiva, palavras e expressões conotativas e processos figurativos e do uso de recursos linguístico-gramaticais próprios a cada gênero narrativo.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Compreender a estrutura básica da narrativa.
• Reconhecer os elementos que compõem uma
narrativa.
• Identificar aspectos do foco narrativo presentes
no texto.
• Perceber como os personagens se relacionam
em um texto.

Aquecendo

▶ Páginas 88 e 89

Proponha que um aluno faça a leitura do texto, atentando-se às repetições, ao emprego de frases longas e
confusas, linguagem característica de um garoto bem
pequeno que está contando como foram suas férias.

Valendo!

▶ Página 90

Nessa seção, os elementos que serão explorados nas
atividades são o conflito, o clímax e o desfecho. Em todas
as atividades, as alternativas podem ser amplamente
exploradas, uma vez que a interpretação já foi realizada
e as informações correspondentes a esses elementos já
foram, de certa forma, apresentadas aos alunos.

1. Leve os alunos a retomar as marcas linguísticas que
contribuem para localizar o tipo de narrador do texto,
como o emprego de verbos e pronomes na 1a pessoa.
Exemplos: “Meu pai decidiu fazer camping”, “Mas eu e
o meu cachorro gostamos” etc.

2. Nessa atividade, leve os alunos a concluir que a decisão do pai de viajar para o acampamento é recebida de
forma diferente pelos personagens e por isso, no momento do preparativo da viagem, o conflito se instaura
na crônica. É importante que os alunos percebam que,
por ser um texto relativamente curto, é comum que o
conflito das crônicas seja apresentado logo no começo
da narrativa.

3. Nessa atividade, espera-se que os alunos consigam
perceber que, no desfecho da crônica, os personagens
voltam para casa após as férias no acampamento com
a sensação de que tudo deu certo.

MISSÃO 5 ....................... Páginas 91 a 95
D15 – Estabelecer relações lógico-discursivas presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.
A unidade de sentido é criada a partir das relações lógico-discursivas presentes no texto, o que é estabelecido
pela articulação das partes que o compõem. Reconhecer
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essas relações, habilidade avaliada pela Missão 5, é
fundamental para a apreensão da coesão textual.
No gênero crônica, assim como em todo texto, expressões conectoras, como as conjunções, os advérbios
e respectivas locuções, são responsáveis por estabelecer
diferentes relações semânticas, como as de adição, de
adversidade, de tempo, de condição, de comparação etc.
o que possibilita a ligação do D15 com as habilidades
EF07LP11 e EF07LP09, que preconizam, justamente,
a identificação de conjunções e de advérbios, classes
responsáveis por relações lógico-discursivas.

Habilidades da BNCC
▶

EF07LP11: Identificar, em textos lidos ou de produção
própria, períodos compostos nos quais duas orações
são conectadas por vírgula, ou por conjunções que
expressem soma de sentido (conjunção “e”) ou oposição de sentidos (conjunções “mas”, “porém”).

▶

EF07LP09: Identificar, em textos lidos ou de produção própria, advérbios e locuções adverbiais que
ampliam o sentido do verbo núcleo da oração.

ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
Objetivos da Missão
• Compreender as relações lógico-discursivas
presentes em um texto.
• Identificar os recursos coesivos e suas funções
no processamento do texto.
• Reconhecer as expressões de tempo, lugar,
comparação, de causalidade, entre outras, no
momento da leitura do texto.

Aquecendo

▶ Páginas 91 a 94

Solicite uma leitura silenciosa da crônica para que os
alunos verifiquem o sentido dos termos presentes no
Glossário, bem como se há outros termos cujo sentido
desconhecem.
A interpretação do título da crônica dará início às atividades de interpretação. Explore, também, os elementos
da narrativa presentes no texto para que a compreensão
do enredo seja efetiva.

Valendo!

▶ Páginas 94 e 95

As relações que deverão ser identificadas pelos alunos
nessa seção Valendo! são as de comparação, de modo,
de explicação e de adversidade. As alternativas que
apresentam os distratores podem também ser intensamente analisadas, considerando que tão importante
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quanto identificar as alternativas corretas é entender
as alternativas incorretas.
Mostre aos alunos que, além do sentido de adição, a
conjunção e pode assumir valor semântico de explicação,
de adversidade e de conclusão, como pode ser verificado
a partir destes exemplos:
▶

Faça o que eu digo e tudo dará certo.

▶

Todos se arrumaram para ir à praia e choveu!

▶

Estudaram para a prova e tiveram um bom desempenho.
Os comentários a seguir referem-se às atividades
das páginas 94 e 95.

1. Nessa atividade, leve os alunos a analisar a relação
de sentido que as palavras destacadas atribuem nos
trechos. É importante que eles concluam que "porém"
indica oposição (apesar de terem se sentado no sofá para
descansar, as crianças não pararam quietas) e "como" expressa comparação (as crianças não tinham talento para
ficar paradas quietas como as aves ficam nos poleiros).
2. Os alunos deverão identificar a relação lógico-discursiva estabelecida pelo uso da conjunção "pois", que
introduz uma explicação logo após o fato mencionado.

3. Os alunos deverão reconhecer que a conjunção "e"
expressa oposição de ideias no trecho apresentado na
alternativa B. Nele, há oposição entre as ideias expostas nas orações ligadas por essa conjunção: o menino
está tomando banho há duas horas, mas não quer sair.
Estimule os alunos a substituir a conjunção "e" pela
conjunção "mas" em todos os outros trechos, a fim de
confirmar que a substituição, nos trechos A, C e D, não
é possível, pois a ideia expressa pela conjunção "e"
é de adição.

4. Nessa atividade, os alunos deverão identificar a circunstância expressa pelo uso da locução adverbial de
modo “Com alívio”.

5. Nessa atividade, os alunos deverão identificar o uso
correto do "porque" como o termo que introduz a explicação para a informação.

6. Nessa atividade, os alunos deverão compreender o
uso do "realmente" no trecho a fim de identificar um
sinônimo, que, no caso, é a expressão do item C.

7. Nessa atividade, os alunos deverão compreender o
contexto do trecho apresentado, percebendo o efeito
de sentido de "mas conformou-se", e buscar nas alternativas a afirmação correta.

MISSÌO FINAL......... Páginas 96 a 98
1. D4 – Leve os alunos a inferir, a partir da leitura da
crônica, o sentimento do personagem diante do “reconhecimento” das pessoas e dos lugares da cidade em
que nasceu.

2. D13 – Leve os alunos a concluir que a interjeição
"ih" expressa o sentimento do personagem no momento da fala. É importante que eles percebam, ainda, que
a crônica emprega, predominantemente, a linguagem
formal, nem mesmo na reprodução das falas dos personagens há o uso da linguagem mais informal. Além
disso, não há regionalismo na crônica.

3. D12 – Nessa atividade, espera-se que o aluno perceba a finalidade da crônica A volta ao apresentar um
fato cotidiano (a visita a uma cidade) de modo humorístico, pois o personagem acredita reconhecer cheiros,
pessoas e lugares, sendo que, na verdade, está em uma
cidade diferente da que imagina estar.

4. D10 – Leve os alunos a perceber o acontecimento
que marca o desfecho da crônica. Oriente-os, ainda, a
concluir que a expectativa de que o personagem está
em sua cidade natal é quebrada com o fato de ele ter

descido na cidade errada. É importante que os alunos
percebam que essa quebra de expectativa provoca o
tom humorístico da crônica.

5. D15 – Nessa atividade, espera-se que os alunos percebam o valor semântico estabelecido pelas conjunções
destacadas, concluindo a relação de alternância que se
estabelece entre as orações.

6. D4 – A partir da leitura da crônica e da inferência
de seu tema central, os alunos deverão perceber que
as lágrimas são de emoção, por retornar à cidade depois de 30 anos, embora lágrimas comumente estejam
associadas à tristeza.

7. D15 – Nessa atividade, os alunos deverão identificar o sentido do "mas" no trecho, que se trata de
uma conjunção adversativa, e identificar, entre as
alternativas, o sinônimo.

Anotações
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