
Leia o texto abaixo.

A incapacidade de ser verdadeiro

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo dois 
dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas.

A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da 
escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito de queijo. Desta vez Paulo não só 
ficou sem sobremesa como foi proibido de jogar futebol durante quinze dias.

Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da Terra passaram pela chácara de 
Siá Elpidia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu 
levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça:

– Não há nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia.
ANDRADE, Carlos Drummond de. A cor de cada um. Rio de Janeiro: Record, 1997. (P050217CE_SUP)

(P050217CE) O trecho “– Não há nada a fazer, ...”, é um fala de
A) Paulo.
B) Siá Elpídia.
C) Dr. Epaminondas.
D) Dona Coló.
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ii. 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.

iii. 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.

iv. 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.

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

tópico/
tema/domínio

Agrupam por 
afinidade um conjunto 

de habilidades 
indicadas pelos 

descritores.

item

o item é uma questão 
utilizada nos testes de uma 

avaliação em larga escala e 
se caracteriza por avaliar uma 

única habilidade indicada 
por um descritor da matriz 

de Referência.
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Descritores

os descritores associam 
o conteúdo curricular a
operações cognitivas, 

indicando as habilidades 
que serão avaliadas por 

meio de um item.

Elementos que compõem a matriz
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D5 interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso (propagandas, quadrinhos, foto etc.).

D12 identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.

iv. 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.

v. 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 relação 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.

vi. 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.

vii. vARiAção lingUíSTiCA

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




