
Leia o texto abaixo.

O sono do jacaré
Dizem por aí que o jacaré tem aquela boca grande porque come demais. Tanto que o bicho foi 

capaz até de comer a noite, é mole? Agora, todos os bichos terão que ficar acordados. Revoltados, 
os animais da floresta tiveram que tomar algumas providências para resgatar a noite da barriga 
do jacaré e garantir a soneca. Ficaram de tocaia e, na hora certa, eles... Bom, acompanhe este 
livro e descubra!

Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 18 abr. 2011. (P050348ES_SUP)

Leia novamente o texto “O sono do jacaré” para responder à questão abaixo.

(P050350ES) De acordo com esse texto, todos os bichos terão que ficar acordados porque
A) o jacaré comeu a noite.
B) o jacaré tem a boca grande.
C) os animais estão revoltados.
D) os animais ficaram de tocaia.

mATRiz DE REfERÊnCiA DE língUA PoRTUgUESA – SADEAm
5º Ano Do EnSino fUnDAmEnTAl E EjA AnoS iniCiAiS

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. 

D11 Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato.

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.).

D9 identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

iii. RElAção EnTRE TExToS

D15
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.
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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 o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa.

D8 Estabelecer relação causa/consequência entre partes e elementos do texto.

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

v. RElAçõES EnTRE RECURSoS ExPRESSivoS E EfEiToS DE SEnTiDo

D13 identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados.

D14 identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações.

vi. vARiAção lingUíSTiCA

D10 identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
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